Obchodný vestník 35/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.02.2017

K003693
Spisová značka: 3K/67/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Drnda, nar. 03.01.1978,
D. Skuteckého 1637/1, 901 01 Malacky, správcom ktorého JUDr. Rozália Mareková, so sídlom kancelárie
Lermontovova 9, 811 05 Bratislava, značka správcu: S 363, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Miroslav Drnda, nar. 03.01.1978, D. Skuteckého
1637/1, 901 01 Malacky, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§
198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní
sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť
podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami
mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003694
Spisová značka: 8K/6/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Peter Livinský, nar. 03.11.1977,
Dunajská 519/26, 900 44 Tomášov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Peter Livinský, nar.
03.11.1977, Dunajská 519/26, 900 44 Tomášov
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Mgr. Peter Livinský, nar. 03.11.1977, Dunajská 519/26,
900 44 Tomášov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K003695
Spisová značka: 8K/73/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Duna - Dráva Cement s.r.o., Moravská 7, 831
03 Bratislava, IČO: 46 386 467, právne zast.: DRAPPANOVÁ & Partners s.r.o., Moravská 7, 831 03 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Duna- Dráva Cement s.r.o., Moravská 7, 831 03 Bratislava, IČO:
46 386 467
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Duna - Dráva Cement s.r.o., Moravská 7, 831 03 Bratislava, IČO: 46 386 467,
predbežného správcu: LawService Recovery, k.s., Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zn správcu: S1731.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003696
Spisová značka: 2K/24/2008
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Prírodná farmácia, s.r.o., so
sídlom Riazanská č. 59, 831 03 Bratislava, IČO: 35 880 406, správcom ktorého je: Ing. Juraj Tatara, so sídlom
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, o návrhu: Ing. Darina Malíková, Ružinovská 44, 821 03 Bratislava, na potvrdenie
prevodu pohľadávok,
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Peter Vittek, nar. 07.01.1955, Mládežnícka č. 20, 811 01
Bratislava, na konkurzného veriteľa: Ing. Darina Malíková, nar. 19.06.1954, Ružinovská 44, 821 03 Bratislava, v
celkovej výške 29 976,75 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003697
Spisová značka: 2K/87/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci konkurzného konania vedeného na majetok dlžníka eMTrade a.s., so
sídlom 965 01 Ladomerská Vieska 269, IČO: 36 628 760, o návrhu veriteľa VÚB Factoring, a.s., so sídlom Mlynské
Vydáva
Ministerstvo
republiky
podľa zákona
z. o Obchodnom5,
vestníku
Nivy 1, 829 90
Bratislava,
zast.spravodlivosti
NOVICKÝ Slovenskej
advokátska
kancelária
s.r.o.,č.so200/2011
sídlomZ.Františkánska
040 01 Košice, na
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci konkurzného konania vedeného na majetok dlžníka eMTrade a.s., so
sídlom 965 01 Ladomerská Vieska 269, IČO: 36 628 760, o návrhu veriteľa VÚB Factoring, a.s., so sídlom Mlynské
Nivy 1, 829 90 Bratislava, zast. NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Františkánska 5, 040 01 Košice, na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e pristúpenie veriteľa VÚB Factoring, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava do konkurzného
konania na strane navrhovateľa.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003698
Spisová značka: 2R/1/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Mgr. Mikuláš Kasza, s miestom podnikania 982
01 Tornaľa, Hurbanova 25, IČO: 17 985 412, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi - Mgr. Mikuláš Kasza, s miestom podnikania 982 01 Tornaľa,
Hurbanova 25, IČO: 17 985 412
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003699
Spisová značka: 2K/28/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Norbert Naď, nar. 03. 11.
1980, bytom B. Nemcovej 956/41, 990 01 Veľký Krtíš, správcom konkurznej podstaty ktorého je KRIVANKON, k.s.,
so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 94, uznesením č. k. 2K 28/2015 - 137 zo dňa 17.
01. 2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 02.
2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003700
Spisová značka: 2K/53/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marek Repiský, nar. 03. 09.
1988, bytom 966 77 Ostrý Grúň, Ostrý Grúň 211, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Jakubčo,
so sídlom kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2, uznesením č. k. 2K 53/2015 - 114 zo dňa 17.
01. 2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 02.
2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K003701
Spisová značka: 2K/36/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Kurčík, nar. 25. 10.
1977, bytom 962 21 Lieskovec, Lieskovská cesta 2509/36, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Jozef
Oravec, so sídlom kancelárie 974 04 Banská Bystrica, Cesta na štadión 10, uznesením č. k. 2K 36/2016 - 79 zo dňa
17. 01. 2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 02.
2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003702
Spisová značka: 31K/48/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom: Vysoká 9, 810 00 Bratislava,
IČO: 17 321 123, práv. zastúpený: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava,
IČO: 36 853 186 proti dlžníkovi: WORKMAN s.r.o., so sídlom: Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 45 374 929, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: WORKMAN s.r.o., so sídlom: Trieda KVP 1,
040 23 Košice, IČO: 45 374 929 pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach a
to písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 14.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003703
Spisová značka: 26K/43/2015
OZNAM
spisová značka: 26K/43/2015
UPOVEDOMENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Milan Trn, bytom Topoľova 13, 811 04 Bratislava proti dlžníkovi:
AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o., so sídlom Červený rak 3073/9, 040 01 Košice -Juh, IČO: 47 028 866, právne
zastúpený: Advokátska kancelária SELTON legal s.r.o., Medená 24, 811 02 Bratislava o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
odročuje pojednávanie
vytýčené na deň 21.2.2017 o 09:30 hod. č.d. 26/C z dôvodu čerpania dovolenky sudcu.
Nový termín pojednávania je 7.3.2017 o 09:30 hod. miestnosť č. dv.: 26/C posch.: 1
Ministerstvo
Slovenskej
republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Súd považujeVydáva
za potrebné
Vásspravodlivosti
v tomto konaní
vypočuť.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona
č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
4
„CSP“) ].

zastúpený: Advokátska kancelária SELTON legal s.r.o., Medená 24, 811 02 Bratislava o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
odročuje pojednávanie
Obchodný vestník 35/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
vytýčené na deň 21.2.2017 o 09:30 hod. č.d. 26/C z dôvodu čerpania dovolenky sudcu.

Deň vydania: 20.02.2017

Nový termín pojednávania je 7.3.2017 o 09:30 hod. miestnosť č. dv.: 26/C posch.: 1
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“) ].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Košiciach , dňa 14.2.2017
JUDr. Róbert
Zsiga
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová

Okresný súd Košice I dňa 14.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003704
Spisová značka: 31K/66/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Beáta Zobolová - KREDIT, s miestom podnikania: Štítnická
29, 048 01 Rožňava, IČO: 10752960, proti dlžníkovi: J.P.-STAV spol. s r.o., so sídlom: Šafárikova 125, 048 01
Rožňava, IČO: 36 183 792 o návrhu veriteľa: MONTREL Plus s.r.o., so sídlom: Šafárikova 79, 048 01 Rožňava, IČO:
36 204 951 o pristúpení do konkurzného konania takto
rozhodol
P o v o ľ u j e veriteľovi: MONTREL Plus s.r.o., so sídlom: Šafárikova 79, 048 01 Rožňava, IČO: 36
204 951 pristúpiť do konania o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: J.P.-STAV spol. s r.o., so sídlom:
Šafárikova 125, 048 01 Rožňava, IČO: 36 183 792, na strane navrhovateľa.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 14.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003705
Spisová značka: 26K/44/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zoltán Mako, nar. 28.01.1972, bytom
Švedlár č. 344, 053 34 Švedlár, zast. JUDr. Ján Spišák, advokát, Idanská 17, 040 11 Košice, P.O.Box-67 o návrhu
správcu úpadcu: Ing. Kristián Sušina, so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1339 na
uloženie záväzného pokynu v rámci pôsobnosti príslušného orgánu takto
rozhodol
Udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v
Obchodnom vestníku č. 193/2015 zo dňa 08.10.2015 a to :
1. Súpisová zložka majetku: pozemok, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 740 m2, štát: Slovenská republika, okres:
Gelnica, obec: Nálepkovo, katastrálne územie: Nálepkovo, číslo listu vlastníctva: 2245, parcelné číslo: 699,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota:
3 833,20 Eur; Deň zápisu do súpisu majetku:
02.10.2015; Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR,
2. Súpisová zložka majetku: pozemok, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 381 m2, štát: Slovenská
republika, okres: Gelnica, obec: Nálepkovo, katastrálne územie: Nálepkovo, číslo listu vlastníctva: 2245, parcelné
číslo: 701, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota:
1 973,58 Eur; Deň zápisu do súpisu majetku:
02.10.2015; Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR,
3. Súpisová zložka majetku: pozemok, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 194 m2, štát: Slovenská
republika, okres: Gelnica, obec: Nálepkovo, katastrálne územie: Nálepkovo, číslo listu vlastníctva: 2245, parcelné
číslo: 705, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota:
2 009,84 Eur; Deň zápisu do súpisu majetku:
02.10.2015; Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR,
4. Súpisová zložka majetku: stavba, druh: rodinný dom, súp. č.: 614, na parcele číslo: 705, štát: Slovenská republika,
okres: Gelnica, obec: Nálepkovo, katastrálne územie: Nálepkovo, číslo listu vlastníctva: 2245, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota: 17 648,85 Eur; Deň zápisu do súpisu majetku: 02.10.2015; Dôvod zápisu do súpisu
majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR,
5. Súpisová zložka majetku: stavba, druh: dreváreň, nezapísaná v katastri, na parcele číslo: 705, štát: Slovenská
republika, okres: Gelnica, obec: Nálepkovo, katastrálne územie: Nálepkovo, číslo listu vlastníctva: 2245,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota: 1 369,41 Eur; Deň zápisu do súpisu majetku: 02.10.2015;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR,
6. Súpisová zložka majetku: stavba, druh: ploty, na parcele číslo: 701 a 699, štát: Slovenská republika, okres:
Gelnica, obec: Nálepkovo, katastrálne územie: Nálepkovo, číslo listu vlastníctva: 2245, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota: 576,72 Eur; Deň zápisu do súpisu majetku: 02.10.2015; Dôvod zápisu do súpisu
majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR,
7. Súpisová zložka majetku: studňa, na parcele číslo: 705, štát: Slovenská republika, okres: Gelnica, obec:
Nálepkovo, katastrálne územie: Nálepkovo, číslo listu vlastníctva: 2245, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota: 13,52 Eur; Deň zápisu do súpisu majetku: 02.10.2015; Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1
písm. a) ZKR,
8. Súpisová zložka majetku: vonkajšie úpravy, druh: prípojka vody, prípojka kanalizácie, prístrešok pred vstupom do
domu, na parcele číslo: 705, štát: Slovenská republika, okres: Gelnica, obec: Nálepkovo, katastrálne územie:
Nálepkovo, číslo listu vlastníctva: 2245, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota: 1 275,56 Eur; Deň
zápisu do súpisu majetku: 02.10.2015; Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR,
ktorý je správca povinný speňažiť verejnou dražbou, pričom predajom tohto majetku je správca oprávnený poveriť
dražobníka podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZDD")
za nasledovných podmienok:
- súpisové položky 1 až 8 budú speňažované ako súbor nehnuteľností,
- dražba bude zverejňovaná v Obchodnom vestníku a tam, kde to vyžaduje ZoDD,
- najnižšie podanie bude určené vo výške 100% hodnoty majetku určenej znaleckým posudkom,
- výška dražobnej zábezpeky, ktorú je povinný účastník dražby zložiť, môže byť najviac 20% najnižšieho podania,
- minimálne prihodenie sa určuje vo výške 500 Eur,
- spôsob úhrady
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- v prípade neúspešnosti dražby správca opätovne požiada príslušný orgán o udelenie záväzného pokynu.
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- najnižšie podanie bude určené vo výške 100% hodnoty majetku určenej znaleckým posudkom,
- výška dražobnej zábezpeky, ktorú je povinný účastník dražby zložiť, môže byť najviac 20% najnižšieho podania,
- minimálne prihodenie sa určuje vo výške 500 Eur,
- spôsob úhrady ceny a podmienky predaja predmetu dražby vydražiteľovi dohodne správca s dražobníkom s
ohľadom na povahu a hodnotu predmetu dražby,
- v prípade neúspešnosti dražby správca opätovne požiada príslušný orgán o udelenie záväzného pokynu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 14.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003706
Spisová značka: 26K/79/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Bružeňák, nar. 26.05.1956, bytom
Staničná 31, Kostoľany nad Hornádom, 044 31 Družstevná pri Hornáde, právne zastúpený: JUDr. Ján Spišák,
advokát, Idanská 17, P.O.BOX 67, 040 11 Košice o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Miroslav Vereb, so sídlom kancelárie Šoltésovej 5,
040 01 Košice, zn. správcu: S971, nespotrebovanú časť preddavku v sume 152,45 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 152,45 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 04.01.2016 položka denníka D19 - 1/2016 správcovi podstaty, JUDr. Miroslav
Vereb, so sídlom kancelárie Šoltésovej 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S971 na účet IBAN: SK61 1111 0000 0013
3524 3009, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 14.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003707
Spisová značka: 32K/10/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Bc. Marián Grosoš, narodený: 06.02.1961, bytom: Debraď 113,
045 01 Debraď, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040
01 Košice, zn. správcu: S 791 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01
Košice, zn. správcu: S 791, paušálnu odmenu vo výške 796,66 EUR vrátane DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 14.2.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

7

Obchodný vestník 35/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.02.2017

K003708
Spisová značka: 32K/10/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Bc. Marián Grosoš, narodený: 06.02.1961,
bytom: Debraď 113, 045 01 Debraď o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040
01 Košice, zn. správcu: S 791 nespotrebovanú časť preddavku v sume 453,92 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 453,92 EUR
evidovanú v zázname o zložení, pod položkou denníka D19 - 59/2016, správcovi podstaty JUDr. Andrea Havlátová
Rajczyová, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S 791, na číslo účtu: SK35 0200 0000 0019
3631 5354, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 14.2.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K003709
Spisová značka: 31K/3/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PILOIMPREGNA a.s. v likvidácii, Košice v likvidácii, so
sídlom: Medza 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 651 801, v zastúpení: JUDr. Oľga Kmeťová - likvidátor, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Konanie
z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 14.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003710
Spisová značka: 26K/60/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Margita Katonová, nar. 16.04.1956, bytom
Ždaňa 310, 044 11 Ždaňa o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie Krmanova
14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1283, nespotrebovanú časť preddavku v sume 493,18 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 493,18 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 09.10.2015 položka denníka D19 - 215/2015 správcovi podstaty, JUDr.
Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie Krmanova 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1283 na účet IBAN: SK62 0900
0000 0051 2521 6502, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 14.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga,
K003711
Spisová značka: 30K/2/2017

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n. o. v
likvidácii, so sídlom Agátová 2, 076 35 Somotor, IČO: 35 581 166 zast. likvidátorom Nicolas Yves Ogou, Agátová
226/2, 076 35 Somotor, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n. o. v
likvidácii, so sídlom Agátová 2, 076 35 Somotor, IČO: 35 581 166.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 14.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K003712
Spisová značka: 30K/42/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: M - TECH partner s.r.o., so sídlom Vodárenská 28, 080 01 Prešov,
IČO: 31 728 251, zast. JUDr. Ján Surma, Hlavná 122, P.O. Box 125, 080 01 Prešov proti dlžníkovi: Michal Varga,
nar. 13.04.1985, bytom Kukučína 43/25, 071 01 Michalovce o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskejúčtov
republiky
podľa zákonazostatkov
č. 200/2011vZ.deň
z. o začatia
Obchodnom
vestníku
zoznam
všetkých
svojich bankových
s prehľadom
konkurzného
konania,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
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U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. ( § 19 ZKR )
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.

Okresný súd Košice I dňa 13.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K003713
Spisová značka: 26K/65/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Pasternák, nar.
29.08.1980, bytom Jilemnického1137/16, 040 01 Košice o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ján Pasternák, nar. 29.08.1980, bytom
Jilemnického1137/16, 040 01 Košice po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.02.2017
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 14.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003714
Spisová značka: 32K/24/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Danka Semanová, narodená: 07.05.1961, trvale bytom: Slovinky
123, 053 40 Slovinky, o návrhu správcu podstaty: Advisors k. s., so sídlom kancelárie: Cukrovarská 26, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S1590 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty Advisors k. s., so sídlom kancelárie: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, zn.
správcu: S1590, paušálnu odmenu vo výške 730,27 EUR vrátane DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 14.2.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K003715
Spisová značka: 32K/24/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Danka Semanová, narodená: 07.05.1961,
trvale bytom: Slovinky 123, 053 40 Slovinky o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: Advisors k. s., so sídlom kancelárie: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, zn.
správcu: S1590 nespotrebovanú časť preddavku v sume 253,25 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 253,25 EUR
evidovanú v zázname o zložení, pod položkou denníka D19 - 154/2016, správcovi podstaty Advisors k. s., so sídlom
kancelárie: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1590, na číslo účtu: SK14 1111 0000 0014 0421 9003,
do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 14.2.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K003716
Spisová značka: 30K/21/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Vargová, nar. 12.08.1970, bytom
Galaktická č. 24, 040 12 Košice, zast. JUDr. Marián Vojčík, advokát, Mäsiarska 3, 040 01 Košice o odvolaní správcu
takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Viera Luptáková, so sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1687.
Ministerstvo
Slovenskej
republiky
podľa
zákona č.
200/2011 Z.súdu
z. o Obchodnom
Z v o l á v a Vydáva
schôdzu
veriteľovspravodlivosti
na 21.03.2017
o 10.00
hod.,
v budove
Okresného
Košice I, vestníku
pracovisko Tichá
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov na
svojom
webovom sídle:programom:
www.justice.gov.sk
21, Košice, pojednávacia
miestnosť
č. 18B/3.
poschodie,
a to
s nasledovným

a)

schválenie návrhu na nového správcu.
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O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Viera Luptáková, so sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1687.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov na 21.03.2017 o 10.00 hod., v budove Okresného súdu Košice I, pracovisko Tichá
21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie, a to s nasledovným programom:
a)

schválenie návrhu na nového správcu.

Odvolanému správcovi podstaty JUDr. Viera Luptáková, so sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1687 u k l a d á p o v i n n o s ť, aby novému správcovi podstaty, ktorý bude ustanovený na základe
rozhodnutia schôdze veriteľov bezodkladne po jeho ustanovení predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol
mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 14.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K003717
Spisová značka: 26K/75/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DUKAT PLUS, s.r.o., so
sídlom Učňovská 6, 040 15 Košice, IČO: 36 743 577 o návrhu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: DUKAT PLUS, s.r.o., so sídlom Učňovská 6, 040 15 Košice,
IČO: 36 743 577, pre nedostatok majetku.
N e p r i z n á v a správcovi podstaty: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01
Košice, značka správcu: S1204, odmenu a náhradu výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka
nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 14.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003718
Spisová značka: 30K/1/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: BIOGAS - TECHNOLOGY, s.r.o., „v likvidácii“, so sídlom
Levočská 66, 053 01 Harichovce, IČO: 36 196 339, zast. likvidátorom Ing. Radek Ševčík, bytom Smižany, Pavla
Suržina 69/4 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Iveta Beslerová so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S1275.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
12 a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka
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U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Iveta Beslerová so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S1275.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 13.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K003719
Spisová značka: 30K/38/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Zuzana Tompošová, nar. 24.07.1985, bytom E.M. Šoltésovej
2763/5, 052 01 Spišská Nová Ves o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Zuzana Tompošová, nar. 24.07.1985, bytom E.M. Šoltésovej
2763/5, 052 01 Spišská Nová Ves.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn.
správcu: S1360.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 13.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K003720
Spisová značka: 30K/20/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu JUPEX, s.r.o., Popradská 68/251, 040 11 Košice, IČO: 36 572 683 o
návrhu navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, zast.
TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 36 613 843 na povolenie vstupu do konania
takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska č. 5, 851
02 Bratislava, IČO: 35 724 803 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 do pohľadávok vedených na tunajšom súde pod č. 346.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.02.2017
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska č. 5, 851
02 Bratislava, IČO: 35 724 803 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 do pohľadávok vedených na tunajšom súde pod č. 346.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať
do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 13.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K003721
Spisová značka: 30K/37/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Erika Červeňáková, narodená:
24.08.1968, bytom: Slovenského 1765/24, 040 01 Košice o návrhu správcu podstaty: Administrateur Judiciaire Konkursverwalter Manik, so sídlom kancelárie Národná trieda 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1323 o odvolanie
správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik, so sídlom kancelárie
Národná trieda 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1323.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K003722
Spisová značka: 30K/34/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Obec Slatina, so sídlom Slatina č. 135, 935 84 Slatina, IČO: 00
587 591, proti dlžníkovi: Západoslovenské žriedla, a.s., so sídlom Popradská 66, 040 11 Košice, IČO: 34 131 418 na
priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S832, paušálnu odmenu vo výške 7 966,54 EUR s DPH.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20.02.2017

P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S832, paušálnu odmenu vo výške 7 966,54 EUR s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K003723
Spisová značka: 30K/42/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 30K/42/2016
vo veci
navrhovateľa : M - TECH partner s.r.o., so sídlom Vodárenská 28, 080 01 Prešov, IČO: 31 728 251, zast. JUDr. Ján
Surma, Hlavná 122, P.O. Box 125, 080 01 Prešov
proti dlžníkovi: Michal Varga, nar. 13.04.1985, bytom Kukučína 43/25, 071 01 Michalovce
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 10.04.2017 o 10.00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/b posch.: 1
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 13.02.2017
Za správnosť vyhotovenia:

Geňová

JUDr. Pavel Varga

sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom
vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súdvestník
Košice 35/2017
I
Obchodný
V Košiciach, dňa 13.02.2017
Za správnosť vyhotovenia:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Geňová

Deň vydania: 20.02.2017

JUDr. Pavel Varga
sudca

POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné !
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ........................................Sk, resp.
má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času
..................................Sk
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
V ............................................ dňa ..................................
Pečiatka:

Podpis:

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
spisovú značku: 30K/42/2016

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

vo veci
navrhovateľa: M - TECH partner s.r.o., so sídlom Vodárenská 28, 080 01 Prešov, IČO: 31 728 251, zast. JUDr. Ján
Surma, Hlavná 122, P.O. Box 125, 080 01 Prešov a ním označených veriteľov:
veriteľ č. 1 Sociálna poisťovňa, so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta
veriteľ č. 2 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 10.04.2017 o 10.00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Michal Varga,
nar. 13.04.1985, bytom Kukučína 43/25, 071 01 Michalovce
a to
veriteľ č. 1. - M - TECH partner s.r.o., so sídlom Vodárenská 28, 080 01 Prešov, IČO: 31 728 251, zast. JUDr. Ján
Surma, Hlavná 122, P.O. Box 125, 080 01 Prešov a ním označených veriteľov:
veriteľ č. 2 Sociálna poisťovňa, so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta
veriteľ č. 3 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Ak ste zamestnaný(á),
oznámte
svojmu
zamestnávateľovi,
žesídle:
ste www.justice.gov.sk
predvolaný(á). Toto upovedomenie
a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom webovom

svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
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Deň
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 182 CSP, Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a
vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné vykonať ďalšie
dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.
Podľa ust. § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Podľa ust. § 366 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v
konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci
alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.
Podľa ust. § 373 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené
pred súdom prvej inštancie, možno uplatniť za splnenia podmienok podľa § 366 najneskôr v lehote na vyjadrenie k
odvolaniu.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 13.02.2017

Za správnosť vyhotovenia:

Geňová

JUDr. Pavel Varga
sudca

Okresný súd Košice I dňa 13.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K003724
Spisová značka: 31K/44/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: LOVIS s.r.o., IČO: 46 328 980, so sídlom Južná trieda 119,
040 01 Košice zast. Vojčík & Partners, s.r.o., so sídlom Rázusova 28, Košice 040 01, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na dlžníka: MM ENERG, s.r.o., IČO: 45 603 553, so sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
I. Súd návrh navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu zamieta.
II. Navrhovateľ je povinný nahradiť dlžníkovi trovy konania v celom rozsahu.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto rozhodnutiu je účastník konkurzného konania oprávnený podať odvolanie. Odvolanie je možné podať
do 15 dní.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že:
a) neboli splnené procesné podmienky
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie,
ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie
vo veci samej.
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 14.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003725
Spisová značka: 31K/26/2010
Sp. zn. 31K/26/2010
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : BASTI, s.r.o., so sídlom Štúrova 51, 949
01 Nitra, IČO: 36 525 600, ktorého správcom je: B.F.B. správcovská, v.o.s., adresa kancelárie Mostná 13, 949 01
Nitra, IČO: 36 832 006, uznesením č. k. 31K/26/2010-2124 zo dňa 17.01.2017 zrušil konkurz na majetok úpadcu :
BASTI, s.r.o., so sídlom Štúrova 51, 949 01 Nitra, IČO: 36 525 600, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.02.2017.
V Nitre dňa 14.02.2017

Okresný súd Nitra dňa 14.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003726
Spisová značka: 31K/5/2015
Sp. zn. 31K/5/2015
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Ing. Štefan Belobrad, nar.
23.5.1952, bytom Vnútorná okružná 17/90, 945 01 Komárno, ktorého správcom je: Mgr. Ľubomíra Beňová, adresa
kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, uznesením č. k. 31K/5/2015-266 zo dňa 17.01.2017 zrušil konkurz na
majetok úpadcu Ing. Štefan Belobrad, nar. 23.5.1952, bytom Vnútorná okružná 17/90, 945 01 Komárno, po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.02.2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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01 Komárno,
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Beňová,20.02.2017
adresa
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vestník
35/2017okružná 17/90, 945
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, uznesením č. k. 31K/5/2015-266 zo dňa 17.01.2017 zrušil konkurz na
majetok úpadcu Ing. Štefan Belobrad, nar. 23.5.1952, bytom Vnútorná okružná 17/90, 945 01 Komárno, po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.02.2017.

Okresný súd Nitra dňa 14.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003727
Spisová značka: 4K/29/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Dušan Vilenik, nar.
14.05.1967, bytom 093 01 Čičava, správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
Priznáva iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov za
výkon funkcie predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 165,97 eura a náhradu výdavkov vo výške 291,36
eura, ktoré mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu zloženého dňa 21.07.2016 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného
správcu položka 72/2016 (52/07-16).
II.
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu
iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov nevyčerpanú časť preddavku
vo výške 206,55 eura zloženého dňa 21.07.2016 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného
správcu položka 72/2016 (52/07-16).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 2.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K003728
Spisová značka: 4K/45/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MADI+, spol. s r.o. Prešov so sídlom 082 33 Chminianska
Nová Ves 251, IČO: 47 674 466, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : MADI+, spol. s r.o. Prešov so sídlom 082 33 Chminianska Nová Ves 251,
IČO: 47 674 466.
Ustanovuje správcu JUDr. Stelu Wildeovú, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov.
Vydávabez
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. overiteľov
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Vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
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IČO: 47 674 466.
Ustanovuje správcu JUDr. Stelu Wildeovú, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 4K/45/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 10.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K003729
Spisová značka: 4K/47/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Miloš Uhlárik, nar. 13.06.1953,
bytom Ústecko - Orlická 2345/5, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné, o nevyčerpanej časti preddavku, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Petra
Nízkeho, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88
eura zloženého dňa 08.11.2016 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 128/2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 13.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K003730
Spisová značka: 1K/33/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok dlžníka: TOPAS, s.r.o. Stará
Ľubovňa, so sídlom Námestie svätého Mikuláša 17, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 31 709 559 o odmene a náhrade
preukázaných výdavkov predbežného správcu Mgr. Slavomíra Kollára, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01
Prešov, takto
rozhodol
priznáva Mgr. Slavomírovi Kollárovi, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov za výkon funkcie predbežného
správcu paušálnu odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu výdavkov vo výške 402,24 eura, ktoré mu budú po
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 08.08.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 91/2016 .
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 460,80 eura zloženého navrhovateľom dňa 08.08.2016
na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 91/2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 13.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003731
Spisová značka: 1K/6/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BRIT Restaurant s.r.o. v likvidácii, so sídlom Okružná
785/24, Poprad 058 01, IČO: 36 718 530, o návrhu likvidátora dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BRIT Restaurant s.r.o. v likvidácii, so sídlom Okružná
785/24, Poprad 058 01, IČO: 36 718 530, o návrhu likvidátora dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto
rozhodol
v y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil nedostatky návrhu na
vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 10.02.2017 a to tak že predloží súdu:
1.
zoznam spriaznených osôb v súlade s § 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v dvoch rovnopisoch,
2.
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka; ak bola individuálna účtovná závierka
predmetom overovania audítorom, tak aj správu audítora, a to všetko v dvoch rovnopisoch,
3.
listinu preukazujúcu zaplatenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 1 659,70 EUR alebo likvidačnú účtovnú súvahu,
z ktorej vyplýva, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu preddavku a to v dvoch rovnopisoch.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 1K/6/2017 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 13.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003732
Spisová značka: 1K/5/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Vlastimil Štupák - BETOS, s miestom podnikania
Popradská 17, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 34 308 865, právne zastúpený: JUDr. Marián Geleneky, advokát,
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TATRA BUILDING
INVEST, s.r.o., so sídlom Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 241 799, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: : TATRA BUILDING INVEST, s.r.o., so sídlom Petzvalova 12/261, 059 01
Spišská Belá, IČO: 47 241 799.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
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týmMinisterstvo
nie je dotknutá,
právnemu
úkonu
však podľa
možno
v konkurze
odporovať,
Vydáva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom vestníku
b) na majetok patriaci dlžníkovi
nemožno
začať
konanie
o
výkon
rozhodnutia
alebo
exekučné konanie; už začaté
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
24 zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení
Obchodnom
vestníku. ( § 199 ZKR)
Obchodnývvestník
35/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.02.2017
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 13.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003733
Spisová značka: 38K/13/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu František Mikula, nar. 02.06.1984,
bytom Morovnianska cesta 1731/35, Handlová, uznaného za malý, ktorého správcom je obchodná spoločnosť Licitor
recovery k. s., so sídlom kancelárie Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1388, o návrhu
správcu na poukázanie nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi obchodnej
spoločnosti Licitor recovery k. s., so sídlom kancelárie Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu
S1388, nevyplatený preddavok vo výške 169,41 eura, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet
tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 18/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 14.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K003734
Spisová značka: 40K/21/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa obchodnej spoločnosti KOI s. r. o. so sídlom 017 01
Sverepec 381, IČO 45 340 471, práv. zast. JUDr. Róbert Fatura, advokát, so sídlom Centrum 18/23, 017 01
Považská Bystrica, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť Euro
Continental Building a. s. so sídlom Zamarovská 37/200, 911 05 Trenčín, IČO 46 410 376, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Euro Continental Building a. s. so sídlom Zamarovská
37/200, 911 05 Trenčín, IČO 46 410 376.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Lukáš Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01
Trenčín, značka správcu S1333.
III. Ukladá správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom období je
správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu pravidelné
podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných úkonoch
smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IV. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
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smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IV. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
V. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v jednom rovnopise na
Okresný súd Trenčín k sp. zn. 40K/21/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
VI. Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych
predpisov, ďalej len ZKR). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Ak veriteľ doručí
správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta ZKR). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie
premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). Prihláška
musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 ZKR). K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí
riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu,
inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj
budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená
pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď
správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť
uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku
voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho
pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka
bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však
uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie
práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci
do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu
na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
VII. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr
doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v troch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín na Krajský súd v
Bratislave (§ 19 ods. 2 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, ktorej veci sa týka, kto ho robí, čo
sa ním sleduje, podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie,
ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie
vo veci samej. Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na
podanie odvolania.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR)
Okresný súd Trenčín dňa 14.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K003735
Spisová značka: 36NcKR/1/2014
Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: Ing. Igor Lúčanský, nar. 16.07.1966, Jiráskova 6040/18, Trnava o
návrhu na povolenie oddlženia, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Trnava č.k.
36NcKR/1/2014-28 zo dňa 18.09.2015 takto
rozhodol
Odvolací súd odvolanie navrhovateľa odmieta.
Poučenie:
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).
Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak
a)
sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
b)
ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
c)
strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný
zástupca alebo procesný opatrovník,
d)
v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
e)
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
f)
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
Slovenskej
republiky podľa
zákona(§
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom vestníku
práva v takej Vydáva
miere, Ministerstvo
že došlo kspravodlivosti
porušeniu práva
na spravodlivý
proces
420 CSP).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Dovolanie je podľa § 421 CSP prípustné proti rozhodnutiu27
odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo
rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,
a)
pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak
a)
sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
b)
ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
c)
strana35/2017
nemala spôsobilosť samostatne
konať
pred súdom v plnom rozsahu a nekonal
za ňu zákonný
Obchodný
vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
20.02.2017
zástupca alebo procesný opatrovník,
d)
v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
e)
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
f)
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).
Dovolanie je podľa § 421 CSP prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo
rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,
a)
pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
b)
ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
c)
je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP).
Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu
podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 CSP).
Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak
a)
napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy;
na príslušenstvo sa neprihliada,
b)
napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany
neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
c)
je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvom pohľadávky a výška príslušenstva v čase
začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 CSP).
Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde
prvej inštancie (§ 422 ods. 2 CSP).
Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).
Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 CSP).
Dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa §
77 (§ 425 CSP).
Prokurátor môže podať dovolanie, ak sa konanie začalo jeho žalobou alebo ak do konania vstúpil (§ 426 CSP).
Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na
súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia
opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).
Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427
ods. 2 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1).
Povinnosť podľa ods. 1 neplatí, ak je
a)
dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b)
dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské
právnické vzdelanie druhého stupňa,
c)
dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený
osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o
rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo
člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 430
CSP).
Dovolanie prípustné podľa § 420 možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení (§
431 ods. 1 CSP).
Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada (§ 431 ods. 2 CSP).
Dovolanie prípustné
podľa § 421 možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
veci (§ 432 ods. 1 CSP).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
28 posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie, v
Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie právne
čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia (§ 432 ods. 2 CSP).

CSP).
Dovolanie prípustné podľa § 420 možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení (§
431 ods. 1 CSP).
Obchodný
vestník 35/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.02.2017
Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada (§ 431 ods. 2 CSP).
Dovolanie prípustné podľa § 421 možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení
veci (§ 432 ods. 1 CSP).
Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie, v
čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia (§ 432 ods. 2 CSP).
Dovolací dôvod nemožno vymedziť tak, že dovolateľ poukáže na svoje podania pred súdom prevej inštancie alebo
pred odvolacím súdom (§ 433 CSP).
Dovolacie dôvody možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 434 CSP).
V dovolaní nemožno uplatňovať nové prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem
skutočností a dôkazov na preukázanie prípustnosti a včasnosti podaného dovolania (§ 435 CSP).
Krajský súd v Bratislave dňa 31.1.2017
JUDr. Božena Husárová, Predsedníčka senátu
K003736
Spisová značka: 36K/26/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: H+L s.r.o., so sídlom Nová 956/57, 908 85 Brodské, IČO:
44 676 361, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 23438/T,
predbežným správcom ktorého je JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01
Dunajská Streda, o vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd v r a c i a zložiteľovi H+L s.r.o., so sídlom Nová 956/57, 908 85 Brodské, IČO: 44 676 361 preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 73/2016 vo výške 957,57 eur, a to
do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vrátiť zložiteľovi preddavku
H+L s.r.o., so sídlom
Nová 956/57, 908 85 Brodské, IČO: 44 676 361, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného pod pol. reg. D19 73/2016 vo výške 957,57 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K003737
Spisová značka: 36K/25/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Andrea Sochnová, narodená 26.01.1981, IČO: 47 947
098, s miestom podnikania Ulica Márie Terézie 3108/30, 908 51 Holíč, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného
úradu Senica, číslo živnostenského registra: 240-23955, predbežným správcom ktorého je JUDr. Viera Nováková, so
sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Nikoleta Gallová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín,
odmenu vo výške 199,16 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 152,77 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vo výške 351,93 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 66/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Nikoleta Gallová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín,
odmenu vo výške 199,16 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 152,77 eur.
Obchodný vestník 35/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.02.2017
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vo výške 351,93 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 66/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K003738
Spisová značka: 36K/25/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Andrea Sochnová, narodená
26.01.1981, IČO: 47 947 098, s miestom podnikania Ulica Márie Terézie 3108/30, 908 51 Holíč, zapísaný v
Živnostenskom registri Okresného úradu Senica, číslo živnostenského registra: 240-23955, predbežným správcom
ktorého je JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, o odmene správcu za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta,
paušálnu odmenu vo výške 2 788,28 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K003739
Spisová značka: 36K/31/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Röntgen, s.r.o., so sídlom Hliníky 6997/43, 919 35
Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 47 327 171, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka číslo: 32083/T, predbežným správcom ktorého je JUDr. Lea Gubová, so sídlom kancelárie Hornopotočná 16,
917 01 Trnava, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol

Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Lea Gubová, so sídlom kancelárie Hornopotočná 16, 917 01
Trnava, odmenu vo výške 796,66 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 347,88 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vo výške 1 144,54 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 84/2016,Vydáva
a to do
3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Lea Gubová, so sídlom kancelárie Hornopotočná 16, 917 01
Trnava,
odmenu
vo výške
796,66 eur a úhraduKonkurzy
preukázaných
výdavkov vo výške 347,88 eur.
Obchodný
vestník
35/2017
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.02.2017
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vo výške 1 144,54 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 84/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K003740
Spisová značka: 31K/22/2010
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miloš Braniš, nar. 16.04.1958, 919 01
Zvončín 12, správcom majetku ktorého je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie: Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, o
návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K003741
Spisová značka: 23K/18/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zdenko Čapucha, nar. 22.5.1980, 919
22 Majcichov 350, správcom majetku ktorého je JUDr. Peter Sopko, LL.M., Paulínska 24, Trnava, o odvolaní správcu
z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Petra Sopka, LL.M., so sídlom kancelárie Paulínska 24, Trnava, z funkcie
správcu úpadcu: Zdenko Čapucha, nar. 22.5.1980, 919 22 Majcichov 350.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd o35/2017
d v o l á v a JUDr. Petra
Sopka, LL.M.,
so sídlom kancelárie Paulínska
24,
Trnava, 20.02.2017
z funkcie
Obchodný vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:
správcu úpadcu: Zdenko Čapucha, nar. 22.5.1980, 919 22 Majcichov 350.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K003742
Spisová značka: 23K/44/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci dlžníka: Váradi - tex, s.r.o., so sídlom Átriová 1581/6, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 46 013 792, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26844/T,
právne zast.: JUDr. Ladislav Slovák, advokát, Nemešsegská 6575/35, 929 01 Dunajská Streda, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: Váradi - tex, s.r.o., so sídlom Átriová 1581/6,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 013 792, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K003743
Spisová značka: 4K/25/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Andrea Galčeková, nar. 13.6.1973,
bytom J. Hronca 3407/1, 010 01 Žilina, správcom ktorého je: Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie
Predmestská 8537/2B, P.O. BOX: C-62, 010 01 Žilina, úpadca zastúpený: AKSK, s.r.o., so sídlom Nám. SNP 15, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 36 859 711, takto
rozhodol

Odvoláva z funkcie správcu: Ing. Gabrielu Ďurmanovú, so sídlom kancelárie Predmestská 8537/2B, P.O. BOX: C-62,
010 01 Žilina.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
Okresný súd Žilina dňa 14.2.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K003744
Spisová značka: 1K/33/2009
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: String, s.r.o., M. R. Štefánika 43, 026 01
Dolný Kubín, IČO: 31 638 040, správcom ktorého je: JUDr. Ivan Fiačan, PhD., so sídlom kancelárie: M. Pišúta
936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, v časti o návrhu správcu na zloženie peňažných prostriedkov do úschovy súdu a o
žiadosti o uloženie záväzného pokynu ohľadne poukázania výťažku z konkurzu na uspokojenie veriteľa ILLstav,
s.r.o., Trenčianske Mitice 305, IČO: 36 728 462, Daňovému úradu Trenčín, takto
rozhodol
I.
Návrh správcu na zloženie peňažných prostriedkov určených na uspokojenie
prihlásenej pohľadávky veriteľa ILLstav, s.r.o. do úschovy súdu z a m i e t a.
II.
Žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu ohľadne poukázania výťažku
z konkurzu určeného na uspokojenie prihlásenej pohľadávky veriteľa ILLstav, s.r.o. Daňovému úradu Trenčín z a m i
e t a.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 14.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K003745
Spisová značka: 4K/11/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Hovorič, nar. 22.7.1986, bytom
Lazianska 932/7, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky, do 19.2.2016 podnikajúci pod obchodným menom Jozef
Hovorič, s miestom podnikania Lazianska 932/7, 039 01 Turčianske Teplice, Diviaky, IČO: 44 847 050, správcom
ktorého je: JUDr. Marek Olekšák, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Priznáva správcovi JUDr. Marekovi Olekšákovi, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného súdnym
úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie
vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje
súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je
sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník
viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 14.2.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K003746
Spisová značka: 5K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: M - Real Invest Plus, s.r.o., so
sídlom: Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36735744, na návrh navrhovateľa - veriteľa: VAV Management s.r.o., so
sídlom: Námestie SNP 3, 973 01 Banská Bystrica, IČO: 36648353, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, vo dvoch vyhotoveniach. Pritom je potrebné,
aby predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 08.02.2017 tridsať dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 08.02.2017,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 08.02.2017 a v deň predloženia
tejto informácie súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania, t.j. do 10.03.2017.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v začatom konkurznom konaní
uložené zákonom alebo súdom na základe zákona je potrebné dodržiavať, keďže ich nedodržanie môže byť
sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
11.04.2017 o 10.00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva navrhovateľa a dlžníka, aby
sa na pojednávanie dostavili.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Upovedomuje veriteľa: VAV HOLD a.s., so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 43 904 505, že vo veci
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 11.04.2017 o 10.00 hod. na Okresnom súde Žilina,
pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.

Okresný súd Žilina dňa 13.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K003747
Spisová značka: 5K/23/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom
Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania:
Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 30527856, správcom ktorého je: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom
kancelárie: Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36795364, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
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34
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
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vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 13.2.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K003748
Spisová značka: 5K/23/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom
Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania:
Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 30527856, správcom ktorého je: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom
kancelárie: Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36795364, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 15.12.2016,
vedený pod položkou registra 175/2016, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
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napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 13.2.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K003749
Spisová značka: 1K/23/2014

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zdenko Síkora, nar. 8.10.1975, Rieka
2398, 022 01 Čadca, správcom ktorého je: Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom kancelárie: Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok, v časti o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Správca je oprávnený speňažiť nehnuteľný majetok úpadcu zapísaný v súpise všeobecnej podstaty, zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 1/2015 zo dňa 2.1.2015 pod položkou K000026, ako súbor vecí formou dražby, ktorú sám
zorganizuje, za splnenia týchto osobitných podmienok:
výška najnižšieho podania pre 1. kolo dražby bude minimálne 100% výšky všeobecnej hodnoty celého
predmetu dražby určenej na základe znaleckého posudku, s možnosťou zníženia na úroveň 80% tejto hodnoty
výška najnižšieho podania pre 2. kolo dražby bude minimálne 70% výšky všeobecnej hodnoty celého
predmetu dražby určenej na základe znaleckého posudku, s možnosťou zníženia na úroveň 50% tejto hodnoty
výška najnižšieho podania pre 3. kolo dražby bude minimálne 40% výšky všeobecnej hodnoty celého
predmetu dražby určenej na základe znaleckého posudku, s možnosťou zníženia na úroveň 20% tejto hodnoty
výška dražobnej zábezpeky bude vo všetkých kolách 1.000 €; v prípade, že táto suma v niektorom kole
prekročí 30% najnižšieho podania, bude zábezpeka vo výške 30% najnižšieho podania; zábezpeka sa bude skladať
na účet správy podstaty
v prípade neúspešného prvého kola dražby môže správca zrealizovať ďalšie dve kolá dražby bez
osobitného súhlasu príslušného orgánu, za splnenia podmienok určených v tomto pokyne; intervaly medzi
jednotlivými kolami dražieb nesmú byť kratšie ako 10 dní
o konaní každého kola dražby je správca povinný vopred písomne informovať osoby oprávnené z
predkupného práva k predmetu dražby
v prípade, že niektorým z účastníkov dražby bude osoba oprávnená z predkupného práva k predmetu
dražby, ak tento účastník urobí podanie v rovnakej výške ako najvyššie podanie, udelí správca príklep tomuto
účastníkovi dražby oprávnenému z predkupného práva
ďalšie podmienky týkajúce sa organizácie a priebehu dražby určí správca s odbornou starostlivosťou
za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, pričom tieto nepodliehajú súhlasu
príslušného orgánu
v prípade neúspešnosti aj 3. kola dražby požiada správca príslušný orgán o uloženie nového
záväzného pokynu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 9.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K003750
Spisová značka: 1K/22/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o.,
Jasenova 16, 010 07 Žilina, IČO: 35 945 044, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o.,
Jasenova 16, 010 07 Žilina, IČO: 35 945 044, takto
rozhodol

I. Súd u s t a n o v u j e: JUDr. Jaroslava Plichtu, so sídlom kancelárie: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, za
predbežného správcu.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Osobitnú pozornosť je pritom povinný venovať možným odporovateľným právnym úkonom dlžníka. O svojich
postupoch a zisteniach je povinný súd priebežne informovať písomnými správami podanými súdu do 10 dní, do 20
dní a do 30 dní od ustanovenia do funkcie. Záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka je povinný
podať súdu do 45 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 14.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K003751
Spisová značka: 1K/22/2016
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
Spisová značka: 1K/22/2016
vo veci návrhu
navrhovateľa - veriteľa: Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO: 36 731
544
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o., Jasenova 16, 010 07 Žilina, IČO: 35
945 044
Okresný súd Žilina z r u š u j e termín pojednávania, ktorý bol vytýčený na deň 8.3.2017 o 09:00 hod na
Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2.
Termín pojednávania je zrušený v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 písm. a/ bod 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii, nakoľko dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť (§ 19 ods. 1 písm. c) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii).
V Žiline, dňa 14.2.2017

Sudca: JUDr. Gabriela Bargelová

Okresný súd Žilina dňa 14.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K003752
Spisová značka: 1K/34/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: : PROFISPOL, s.r.o., U Hluška,
Okružná 103/37, 022 01 Čadca, IČO: 46 011 633, správcom ktorého je: JUDr. Vladimír Herich, so sídlom kancelárie:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok, uznesením č.k. 1K 34/2013-156 zo dňa 15.4.2015 potvrdil prevod prihlásených
pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, vo
výške 2.190,07 €, zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod č. 6/V - 11/V, na veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.05.2015.
V Žiline, dňa 14.02.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, vo
výške 2.190,07 €, zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod č. 6/V - 11/V, na veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.05.2015.
Obchodný vestník 35/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.02.2017
V Žiline, dňa 14.02.2017

Okresný súd Žilina dňa 14.2.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K003753
Spisová značka: 1K/17/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Andrea
Pekárová, rod. Packová, nar. 29.9.1974, Štúrova 1665, 022 01 Čadca, zastúpeného: Advokátska kancelária JUDr.
Stopka, JUDr. Cisarík s.r.o., Potočná 2835/1 A, 022 01 Čadca, IČO: 36 866 849, správcom ktorého je: JUDr. Mária
Kostolná, so sídlom kancelárie: Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi: JUDr. Márii Kostolnej, so sídlom kancelárie: Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 7.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K003754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom SNP 2130/56, 934 01 Levice, IČO: 47 254 831,
zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods.3 ZKR, že dňa
07.02.2017, teda po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky
veriteľa:

Veriteľ

Istina

Úroky

Úroky
omeškania

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26,
915,20,974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
0,- € 0,- €
€

z Poplatok
omeškania

0,- €

z Náklady
uplatnenia

0,- €

z Suma
spolu

915,20,- € 708

Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.

K003755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škrváňová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uľanská cesta 99, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2015 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Por.
číslo

Obchodný vestník 35/2017
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.02.2017

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca úpadcu Simona
Škrváňová, nar.: 28.06.1987, bytom Uľanská cesta 99, 974 01 Banská Bystrica zverejňuje doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky:
Peňažné pohľadávky
Celková
suma
Súpisová
pohľadávky
Mena Právny dôvod vzniku
hodnota
v EUR
v EUR
Mzda úpadcu za obdobie 07/2016 – 10/2016 v rozsahu,
Kaufland Slovenská republika v.o.s., so
v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 336,78 EUR
EUR
336,78 EUR
exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa § 67
Bratislava, IČO: 35 790 164
ods. 1 písm. b) ZKR
Eva Škrváňová – záložňa GOLD, so
Mzda úpadcu za obdobie 11/2016 – 12/2016 v rozsahu,
s miestom podnikania Uľanská cesta
v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
143,60 EUR
EUR
143,60 EUR
5512/99, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa § 67
41 386 191
ods. 1 písm. b) ZKR
Označenie dlžníka

JUDr. Juraj Rybár, správca

K003756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. - v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 136 347
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/35/2016 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/35/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra ako správca úpadcu: LEKÁREŇ ŽITAVA
s.r.o. – v likvidácii, so sídlom Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 34 136 347 v zmysle § 32 ods. 7 písm. b)
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na
ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť
do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK50 0900
0000 0051 2536 2315, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie
veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Ondrej Brláš, správca

K003757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRIMENT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 3/A / 0, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 261 483
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2014 S1527
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava
36K/6/2014
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Podľa ust. § 96 ods. 5 ZKR správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených
námietok, do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie
príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho správca bez
zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predloženie
súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez zbytočného odkladu vydá
veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
Podľa ust. § 39 ZKR ak prvá schôdza nie je uznášaniaschopná alebo nezvolí veriteľský výbor, pôsobnosť
veriteľského výboru až do riadneho zvolenia veriteľského výboru vykonáva súd.
Podľa ust. § 98 ods. 1 ZKR rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení
majetku všeobecnej podstaty.
Podľa ust. § 101 ods. 1 ZKR po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca
bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh
výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú
lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku
správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.
Správca zverejnil dňa 16.01.2017 (OBV číslo 10/2017) oznámenie o zostavení pohľadávok voči všeobecnej
konkurznej podstate, pričom poučil veriteľov a tretie osoby, že majú lehotu 30 dní na nahliadnutie do zoznamu
pohľadávok a predloženie námietok. Táto lehota uplynula dňa 16.02.2017, pričom žiadny veriteľ a ani iná osoba
nevzniesla žiadnu námietku voči zoznamu pohľadávok proti konkurznej podstate.
Vzhľadom na uvedené podľa ust. § 98 ods. 1 v spojení s ust. § 101 ods. 1 ZKR predkladáo správca súdu ako
veriteľskému výboru, návrh na schválenie konečného rozvrhu výťažku, po speňažení všetkého majetku,
nasledovne (pozn. správcu: čiastočný rozvrh výťažku bol súdu predložený 22.07.2015, súdom schválený
10.09.2015 č.k. 36K/6/2014-326, OBV 179/2015 zo dňa 18.09.2015, správcom realizovaný 01.10.2015):
1. Všeobecne o priebehu konkurzného konania
Konkurzné konanie na majetok úpadcu bolo vyhlásené Okresným súdom Trnava uznesením zo dňa 01.07.2014,
a bolo zverejnené v OBV číslo 129/2014 dňa 09.07.2014, a nadobudlo právoplatnosť dňa 09.07.2014.
Správca v súlade s ust. § 73 zákona zistil a spísal majetok úpadcu, pričom bola vytvorená výlučne všeobecná
konkurzná podstata, zverejnená správcom v OBV číslo 161/2014, dňa 21.08.2014, doplnený OBV číslo 114/2015 zo
dňa 17.06.2015.
Do konkurzného konania boli prihlásené nezabezpečené pohľadávky, podľa rozpisu nižšie.
Číslo Veriteľ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Celková
suma v €

A.S.A. Slovensko spol s.r.o., IČO: 31 318
838,87
762
In VEST s.r.o., IČO: 36 553 671
7876,92
Jozef Soóky- SOTEX, IČO: 32 322 488
94310,48
Kooperatíva
poisťovňa,
A.S.
Vienna
1351,23
Insurance Group, IČO: 00 585 441
Kotvy a hmoždinky s.r.o., IČO: 46 338 632 507,82
Ľubomír Hozlár- Stavebná firma, IČO:
27862,80
35 425 091
Sanimex s.r.o., ,IČO: 36 868 272
47926,15
Sociálna
poisťovňa,
5431,84
IČO: 30 807 484
SR- Daňový úrad Trnava
Slovenská konsolidačná, a.s. do sumy 3482,66
2108,85 €, č.k. 36K/6/2014-350
SR- Krajský súd v Bratislave, IČO: 215 759 600,00

Popretá
suma v €

Zistená
suma v €

Čiastočný
rozvrh v €

Suma
pre
účely
konečného rozvrhu v €

2,29

836,58

36,81

799,77

0,00
94 310,48

7876,92
0,00

346,58
0,00

7530,34
0,00

0,00

1351,23

59,45

1291,78

16,27

491,55

21,63

469,92

0,00

27862,80

1225,96

26636,84

0,00

47926,15

2108,78

45817,37

0,00

5431,84

239,00

5192,84

0,00

3482,66

153,24

3329,42

0,00

600,00

26,40

573,60
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12
13
14
15
16
17
18
19
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STRABAG
s.r.o.,
27560,80
IČO: 17 317 282
Tatra Banka, a.s., IČO: 00 686 930
1957,69
Wűrth
spol.
s r.o.,
4455,57
IČO: 00 684 864
DOPTRIO
spol.
s r.o.,
61980,98
IČO: 31 422 748
Kooperatíva
poisťovňa,
A.S.
Vienna
Insurance
Group, 1567,41
IČO: 00 585 441
ONLINE
STAVBA,
s.r.o.,
1964,38
IČO: 44 634 455
SR- Krajský súd v Bratislave, IČO: 215 759 3199,00
SR- Krajský súd v Bratislave, IČO: 215 759 275,09
SR- Krajský súd v Bratislave, IČO: 215 759 1928,00

Deň vydania: 20.02.2017

0,00

27560,80

1212,68

26348,12

0,00

1957,69

86,14

1871,55

0,70

4454,87

196,01

4258,86

0,00

61980,98

2727,16

59253,82

0,00

1567,41

68,97

1498,44

0,00

1964,38

86,43

1877,95

0,00
0,00
0,00

3199,00
275,09
1928,00

0,00
0,00
0,00

3199,00
275,09
1928,00

Celková výška prihlásených pohľadávok je 295 077,69 €, z toho výška zistených pohľadávok je 200 747,95 €.
(pozn: Do čiastočného rozvrhu boli zahrnuté pohľadávky veriteľov pod číslom 1-16 v celkovej zistenej sume
195 345,86 € podľa ustanovenia § 28 ods. 3 ZKR.)
Ku dňu zostavenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku, správca neeviduje žiadny súdny spor týkajúci sa
určenia popretých pohľadávok, alebo vylúčenia majetku zapísaného do konkurznej podstaty (excindačné konanie).
Na základe uznesenia konkurzného súdu č.k. 36K/6/2014-350 právoplatné 10.05.2016 súd povolil vstup nového
veriteľa – Slovenská konsolidačná, a.s. vo vzťahu k veriteľovi pod číslom 9 - SR–Daňový úrad Trnava len do sumy
2108,85 €.
2. Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty po čiastočnom rozvrhu výťažku, po
dátume 17.06.2015
Speňažená časť všeobecnej konkurznej podstaty bola tvorená
a. pokuta podľa ust. § 11 ods. 4 ZKR voči, uznesenie zo dňa 06.10.2014, č.k. 36K/6/2014-237 - II. výrok,
právoplatné 11.11.2015 – 6 640,- €,
b. kreditné úroky na bankovom účte (od 06/2015) vo výške 0,99 €;
c. nerozdelená suma z čiastočného rozvrhu – 4 534,69 €
Celková výška výťažku dosiahnutá speňažením je vo výške 11 175,68 €.
Pohľadávky voči všeobecnej konkurznej podstate podľa ust. § 87 zákona, za obdobie od 06/2015 do
01/2017, nasledovne:
Druh pohľadávky
odmena správcu zo speňaženia majetku, podľa ust. § 20 ods. 1 Vyhlášky
Náklady na legalizáciu a vidimáciu vymáhanie pohľadávky v exekučnom konaní
Poštovné
Náklady na nahliadnutie do spisu OS Ba I
Bankové poplatky
Vedenie účtovníctva počas konkurzu
Súdny poplatok z výťažku 0,2%
Rezerva bankové poplatky do rozvrhu a zrušenie účtu

Výška
900,04 €
27,13 €
35,50 €
8,98 €
159,80 €
200,- €
13,28 €
30,- €

Uhradená suma
---------------------------159,80 €
-----------------------

Neuhradená suma
900,04 €
27,13 €
35,50 €
8,98 €
0,- €
200,- €
13,28 €
30,- €

Celková výška pohľadávok voči konkurznej podstate (od 06/2015 do 01/2017) je vo výške 1 374,73 €.
3. Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že príjem získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty je vo výške
11 175,68 € a náklady konkurzu ako pohľadávky voči konkurznej podstate sú vo výške 1 374,73 €; rozdiel medzi
príjmami a výdavkami v konkurze je suma vo výške 9 800,95 €, ktorá bude rozvrhnutá medzi veriteľov v pomere
5,1%, nasledovne:

Číslo Veriteľ

Suma

zistenej

Suma
z čiastočného

Rozdiel určujúci pre suma

%

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

42

Obchodný vestník 35/2017

Suma
zistenej
z čiastočného
pohľadávky €
rozvrhu

Číslo Veriteľ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Konkurzy a reštrukturalizácie

A.S.A. Slovensko spol s.r.o., IČO:
836,58
31 318 762
In VEST s.r.o., IČO: 36 553 671
7876,92
Jozef Soóky- SOTEX, IČO: 32 322 4880,00
Kooperatíva poisťovňa, A.S. Vienna
1351,23
Insurance Group, IČO: 00 585 441
Kotvy a hmoždinky s.r.o., IČO: 46 338
491,55
632
Ľubomír Hozlár- Stavebná firma, IČO:
27862,80
35 425 091
Sanimex s.r.o., ,IČO: 36 868 272
47926,15
Sociálna poisťovňa, IČO: 30 807 484 5431,84
SR- Daňový úrad Trnava
Slovenská konsolidačná, a.s. do 3482,66
sumy 2108,85 €, č.k. 36K/6/2014-350
SR- Krajský súd v Bratislave, IČO:
600,00
215 759
STRABAG s.r.o., IČO: 17 317 282
27560,80
Tatra Banka, a.s., IČO: 00 686 930
1957,69
Wűrth spol. s r.o., IČO: 00 684 864
4454,87
DOPTRIO spol. s r.o., IČO: 31 422 74861980,98
Kooperatíva poisťovňa, A.S. Vienna
1567,41
Insurance Group, IČO: 00 585 441
ONLINE STAVBA, s.r.o., IČO: 44 634
1964,38
455
SR- Krajský súd v Bratislave, IČO:
3199,00
215 759
SR- Krajský súd v Bratislave, IČO:
275,09
215 759
SR- Krajský súd v Bratislave, IČO:
1928,00
215 759

Deň vydania: 20.02.2017

Rozdiel určujúci pre suma
%
konečný rozvrh
uspokojenia v € uspokojenia

36,81

799,77

40,79

5,1 %

346,58
0,00

7530,34
0,00

384,05
0,00

5,1 %
0,00 %

59,45

1291,78

65,88

5,1 %

21,63

469,92

23,97

5,1 %

1225,96

26636,84

1358,48

5,1 %

2108,78
239,00

45817,37
5192,84

2336,69
264,83

5,1 %
5,1 %

153,24

3329,42

169,80

5,1 %

26,40

573,60

29,25

5,1 %

1212,68
86,14
196,01
2727,16

26348,12
1871,55
4258,86
59253,82

1343,75
95,45
217,20
3021,94

5,1 %
5,1 %
5,1 %
5,1 %

68,97

1498,44

76,42

5,1 %

86,43

1877,95

95,78

5,1 %

0,00

3199,00

163,15

5,1 %

0,00

275,09

14,03

5,1 %

0,00

1928,00

98,33

5,1 %

Medzi veriteľov bude rozvrhnutá týmto čiastočným rozvrhom suma 9 800,95 € a s rozdielom vo výške 1,16 €
bude naložené podľa § 102 ods. 6 ZKR.
Lehota na schválenie konečnéh rozvrhu výťažku je 20 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v
obchodnom vestníku.

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca
TRIMENT s.r.o.

K003758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Delinčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koniarekova 5865/6, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Veselovský
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 25K/12/2012/S1572
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/12/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu v Trnave zo dňa 22.5.2012, č. k. 25K/12/2012 v právnej veci vyhláseného konkurzného
konania voči dlžníkovi Roman Delinčák, nar.: 12.11.1968, Koniarekova 5865/6, Trnava ustanovil súd do funkcie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania voči dlžníkovi Roman Delinčák, nar.: 12.11.1968, Koniarekova 5865/6, Trnava ustanovil súd do funkcie
správcu Ing. Petra Veselovského, so sídlom kancelárie Kapitulská 14, Trnava. Od 1.12.2015 došlo k zmene sídla
správcovskej kancelárie pričom nové sídlo kancelárie je A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok.
Dňa 19.12.2016 v Obchodnom vestníku č. 242/2016 pod K 028579 zverejnil správca v zmysle § 96 ods. 2 zákona
o konkurze oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate. V stanovenej lehote žiadna z oprávnených osôb
nevzniesla námietku voči pohľadávkam proti podstate.
Osobitná časť
Ako správca konkurznej podstaty v súlade s ustanovením § 98 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o konkurze“) týmto zverejňujem návrh konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v nasledovnej štruktúre:
Súpis majetku všeobecnej podstaty:
Z toho vymožené
Súpisová Výťažok
hodnota
majetku
(HS) v EUR (VM)
%
Dňa
s DPH
v EUR
s
DPH

P. Súpisová zložka
č. Majetku

Nehnuteľnosti- spoluvlastnícky podiel k bytu č. 6 (1/2) - nachádzajúceho sa na
2.podlaží., vchod Koniarekova č. 6 bytového domu so súpisným číslom 5865 ktorý je
postavený na parc. číslo 5680/23, parcela registra „C“ , druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, výmera 525 m2 nachádzajúci sa v katastrálnom území Trnava,
obec Trnava, okres Trnava, zapísaný v Katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.
1. 6880 pre k.ú. Trnava a podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 22 500,00
domu a príslušenstve o veľkosti 299/10000 a spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ zo
spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 299/10000 na parcele registra C KN 5680/23,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 525 m2 nachádzajúci sa v katastrálnom
území Trnava, obec Trnava, okres Trnava, zapísaný v Katastri nehnuteľností na liste
vlastníctva č. 6880 pre k.ú. Trnava ktorý prislúcha k bytu č. 6

22 500,00

--- SPOLU:

22 500,00

Poznámka

31.5.2016

100,00

31.5.2016

Pohľadávky proti podstate:
P.
Pohľadávka
č.
Ing.
1. Veselovský,
správca
Ing.
2. Veselovský,
správca
Ing.
3. Veselovský,
správca
Ing.
4. Veselovský,
správca
--- SPOLU

EUR
Peter

Právny dôvod

Deň
vzniku

Prirad.
Deň
k súp.
uspokojenia zložke
majetku

Pomerná časť paušálnej odmeny
144,33 správcu za dobu do konania prvej 13.10.2012 3.5.2016
schôdze veriteľov

1

4,25

Pomerná časť poštovných nákladov
Priebežne 3.5.2016
správcu

1

5,10

Poštové náklady správcu súvisiace so
Priebežne Priebežne
všeobecnou podstatou

1

30,00

Budúce náklady správcu spojené s
rozvrhom

1

Peter
Peter
Peter

183,68 -----------

-------------

---------------

----------

Poznámka
Pomerná časť predstavuje 21,74%
z celkovej sumy pohľadávky proti
podstate
Pomerná časť predstavuje 21,74%
z celkovej sumy pohľadávky proti
podstate

---------------

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:
Položka
Hrubý výťažok
Vyplatené výdavky
Suma k rozvrhu:
Odmena správcu
základ pre odmenu správcu je suma 22 316,32€
§ 20 ods. 1 písm.
a),
b),
c),
d) vyhlášky 665/2005 Z.z,)
Súdny poplatok 0,2 % z rozvrhu výťažku
Výsledná suma výťažku určená

EUR
22 500,00
183,68
22 316,32
2 937,96
5,31
44,81
418,24
2 469,60
45,00
19 333,36

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výsledná suma výťažku určená
na uspokojenie nezabezp. veriteľov
Pomer (percento) uspokojenia nezabezpečených veriteľov (19 333,36: 3562383,29=0,0054)

19 333,36
0,54%

Navrhované uspokojenie veriteľov

poradové číslo
Veriteľ:
veriteľa

Zistená
celková
suma
rozsah
pomer
pohľadávok na uspokojenie
uspokojenia
uspokojenia v %
v EUR
v EUR

1

BKS- Leasing, a.s.Pribinova 4, Bratislava

534 451,22

2

EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02
Bratislava (pôvodne Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., 1 006,67
Bajkalská 30, Bratislava)

3

Město Trnava, Hlavná č. 1, Trnava

0,54

2 886,03

5,43
0,54

65,10

0,35
0,54

4.

Sberbank, a.s., Vysoká 9, Bratislava

2 252 452,97

12 259,94
0,54

5.

VUB, a.s., Mlynské Nivy č. 1, Bratislava

143 933,26

777,24
0,54

6.

7.

8.

JUDr. Dušan Noskovič, súdny exekútor, Myslenická 1,
1 405,31
Pezinok

JUDr. Eva Ondrejková, súdny exekútor, Turčianska 50,
159,45
Bratislava

Ing. Bruno Bezák Továrenská 6506/16, Bratislava

7,59
0,54

0,86
0,54

626 465,43

3 382,91
0,54

9.

Wustenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, Bratislava

2411,42

13,01
0,54

10.

SPOLU

Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8,
0,00
Bratislava

3 562 383,29

0,00
0,00

0,54

19 333,36

Týmto Vám podľa § 101 ods. 1 zákona o konkurze určujeme lehotu 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu rozvrhu
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Týmto Vám podľa § 101 ods. 1 zákona o konkurze určujeme lehotu 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku na jeho schválenie, prípadne v rovnakej lehote uplatniť voči
nemu odôvodnené námietky.
V Ružomberku dňa 14.2.2017
Ing. Peter Veselovský

K003759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marán Peressényi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzovská Lehôtka 1, 962 62 Bzovská Lehôtka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.4.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 24/2014 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 24/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V zmysle § 76 ods. 3 Zákona 7/2005 Z. z. sa doplňuje súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku,
a to:

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac január 2017 v súpisovej hodnote 55,76 €.

Vo Zvolene, 15. 2. 2017.

JUDr. Vladimír Flíder
SKP

K003760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kavecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.J.TATRAN Bytčica, Bystrická 552, 010 09 Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 161/20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/6/2016-S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
6K/6/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Michal Miho konkurzný správca úpadcu Vladimír Kavecký, nar. 30.10.1970, bytom Ubytovňa T.J. TATRAN
Bytčica, Bystrická 552, 010 09 Žilina – Bytčica, doplňuje súpis majetku všeobecnej podstaty o súpisovú položku :

prevod zostatku zo zrušeného účtu úpadcu vo VÚB, a.s., na konkurzný účet v celkovej výške

50,39 eur.

Mgr. Michal Miho

K003761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
900 63 Jakubov č. 475, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 642 890
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/48/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/48/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV Sídlo/Bydlisko/Miesto
podnikania dlžníka/Úpadcu: 900 63 Jakubov č. 475 IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 32 642 890 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01
Bratislava, Sídlo kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 8K/48/2015 S 1433
k sp. zn.: 8K/48/2015

Súpis oddelenej podstaty

Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Číslo zabezpečenej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 313

stavba:
opis zložky majetku: rodinný dom súp. č. 475 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. č. 2021/94, parc. č.
2022/4, parc. č. 2022/5 a parc. č. 2023/113, k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika,
zapísaný na LV č. 1353
spoluvlastnícky podiel: 1/1, majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve úpadcu so spoluvlastníkom - manželkou
Katarína Šimeková, rod. Jurkáčková, nar. 02.12.1972
suma: 335.240,00
mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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súpisová hodnota majetku: 335.240,00 EUR
poznámka: majetok z BSM, majetok bol zapísaný zároveň do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
Capital Industrial a.s., IČO: 35 701 790 v konkurze na majetok úpadcu: MKV spol. s r.o., so sídlom Cesta Mládeže
18, 901 01 Malacky, IČO: 35 942 380, vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod č.k. 3R/9/2012

stavba:
opis zložky majetku: záhradný domček súp. č. 475, postavený na pozemku parc. č. 2021/65 a parc. č. 2023/114,
k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1353
spoluvlastnícky podiel: 1/1, majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve úpadcu so spoluvlastníkom - manželkou
Katarína Šimeková, rod. Jurkáčková, nar. 02.12.1972
suma: 64.300,00
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 64.300,00 EUR
poznámka: majetok z BSM, majetok bol zapísaný zároveň do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
Capital Industrial a.s., IČO: 35 701 790 v konkurze na majetok úpadcu: MKV spol. s r.o., so sídlom Cesta Mládeže
18, 901 01 Malacky, IČO: 35 942 380, vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod č.k. 3R/9/2012

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 2021/26, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria, o
výmere 1128 m2, k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1353
spoluvlastnícky podiel: 1/1, majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve úpadcu so spoluvlastníkom - manželkou
Katarína Šimeková, rod. Jurkáčková, nar. 02.12.1972
suma: 70.500,00
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 70.500,00 EUR
poznámka: majetok z BSM, majetok bol zapísaný zároveň do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
Capital Industrial a.s., IČO: 35 701 790 v konkurze na majetok úpadcu: MKV spol. s r.o., so sídlom Cesta Mládeže
18, 901 01 Malacky, IČO: 35 942 380, vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod č.k. 3R/9/2012

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 2021/65, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria, o
výmere 152 m2, k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1353
spoluvlastnícky podiel: 1/1, majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve úpadcu so spoluvlastníkom - manželkou
Katarína Šimeková, rod. Jurkáčková, nar. 02.12.1972
suma: 9.500,00
mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisová hodnota majetku: 9.500,00 EUR
poznámka: majetok z BSM, majetok bol zapísaný zároveň do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
Capital Industrial a.s., IČO: 35 701 790 v konkurze na majetok úpadcu: MKV spol. s r.o., so sídlom Cesta Mládeže
18, 901 01 Malacky, IČO: 35 942 380, vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod č.k. 3R/9/2012

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 2021/94, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria, o
výmere 308 m2, k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1353
spoluvlastnícky podiel: 1/1, majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve úpadcu so spoluvlastníkom - manželkou
Katarína Šimeková, rod. Jurkáčková, nar. 02.12.1972
suma: 19.250,00
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 19.250,00 EUR
poznámka: majetok z BSM, majetok bol zapísaný zároveň do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
Capital Industrial a.s., IČO: 35 701 790 v konkurze na majetok úpadcu: MKV spol. s r.o., so sídlom Cesta Mládeže
18, 901 01 Malacky, IČO: 35 942 380, vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod č.k. 3R/9/2012

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 2021/95, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria, o
výmere 52 m2, k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1353
spoluvlastnícky podiel: 1/1, majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve úpadcu so spoluvlastníkom - manželkou
Katarína Šimeková, rod. Jurkáčková, nar. 02.12.1972
suma: 3.250,00
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 3.250,00 EUR
poznámka: majetok z BSM, majetok bol zapísaný zároveň do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
Capital Industrial a.s., IČO: 35 701 790 v konkurze na majetok úpadcu: MKV spol. s r.o., so sídlom Cesta Mládeže
18, 901 01 Malacky, IČO: 35 942 380, vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod č.k. 3R/9/2012

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 2021/96, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria, o
výmere 132 m2, k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1353
spoluvlastnícky podiel: 1/1, majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve úpadcu so spoluvlastníkom - manželkou
Katarína Šimeková, rod. Jurkáčková, nar. 02.12.1972
suma: 8.250,00
mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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súpisová hodnota majetku: 8.250,00 EUR
poznámka: majetok z BSM, majetok bol zapísaný zároveň do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
Capital Industrial a.s., IČO: 35 701 790 v konkurze na majetok úpadcu: MKV spol. s r.o., so sídlom Cesta Mládeže
18, 901 01 Malacky, IČO: 35 942 380, vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod č.k. 3R/9/2012

K003762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Chupáň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Berlínska 1679/7 1679/7, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K/22/2016/S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/22/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Tomáš Fiolek, správca úpadcu: Marián Chupáň, nar. 29.12.1970, trvale bytom Berlínska 1679/7, 010 08 Žilina
v súlade s ust. § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 31.3.2017 o
11. 00 hod v sídle správcu: Mudroňova 43, Martin, s nasledovným programom:
1. Otvorenie, 2. Správa o činnosti správcu, 3. Voľba zástupcu veriteľov, 4.Rozhodovanie o výmene správcu,
5.Záver. Pri prezentácii predložia veritelia preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného
registra, plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie.
V Martine dňa, 13.2.2017
Ing. Tomáš Fiolek - správca

K003763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdošová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čordákova 1210 / 10, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2016 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: nespotrebovaný preddavok zložený na účet súdu
Súpisová hodnota majetku: 1 659,70 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Sedláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava- Vyšná Šuňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2015S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o zrážku z príjmu za mesiac za mesiac december 2016 a za mesiac január
2017 spolu vo výške 280,- Eur na účet úpadcu vedený správcom konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K003765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Chupáň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Berlínska 1679/7, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K/22/2016/S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/22/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Tomáš Fiolek, správca úpadcu: Marián Chupáň, trvale bytom Berlínska 1679/7, 010 08 Žilina, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, č.k. 6K/22/2016, týmto zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý
môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK08 1100 0000 0080 1708 8578.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Ing. Tomáš Fiolek, správca

K003766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Kollárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tekovská 8, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1981
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/22/2013 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
32K/22/2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

43

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
94,61 €
obdobie 12/2016

44

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
123,44 €
obdobie 01/2017

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K003767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Sedláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava- Vyšná Šuňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2015S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

SPRÁVCOVSKÁ KANCELÁRIA
JUDr. Jana Čepčeková, S1308
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
tel. č.: +421/915 954 474, e-mail: jana.cepcekova@gmail.com

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU TRETEJ OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

JUDr. Jana Čepčeková, správca S1308, so sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné v konkurznej veci
úpadcu: Mária Sedláková, nar. 08.08.1981, bytom Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava – Vyšná Šuňava vedenej
na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 1K/55/2015 v súlade s ustanovením § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje Oznámenie o výsledku tretej opakovanej
dobrovoľnej dražby:

A. Dražobník:
JUDr. Jana Čepčeková, správca S1308, so sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné – správca úpadcu: Mária
Sedláková, nar. 08.08.1981, bytom Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava – Vyšná Šuňava

B. Navrhovateľ dražby:
JUDr. Jana Čepčeková, správca S1308, so sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné – správca úpadcu: Mária
Sedláková, nar. 08.08.1981, bytom Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava – Vyšná Šuňava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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C. Licitátor:
JUDr. Jana Čepčeková, správca S1308, so sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné – správca úpadcu: Mária
Sedláková, nar. 08.08.1981, bytom Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava – Vyšná Šuňava

D. Miesto konania dražby:
Notársky úrad – JUDr. Mária Forinová, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, SR

E. Dátum, čas otvorenia a ukončenia dražby:
Dražba sa konala dňa 10.02.2017, jej otvorenie sa vykonalo v čase o 10.30 hod. a ukončenie dražby sa vykonalo v
čase o 10.45 hod.

F. Opakovanie dražby:
Tretia opakovaná dražba

G. Predmet dražby:
Predmetom tretej opakovanej dobrovoľnej dražby boli súpisové zložky oddelenej podstaty zapísané v súpise
oddelenej podstaty - zverejnenia v Obchodnom vestníku č.: 219/2015 zo dňa 13.11.2015, č. zverejnenia: K024743
a Obchodnom vestníku č. 22/2016 zo dňa 03.02.2016, č. zverejnenia: K002284:
I./ Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 131, k.ú.: Vyšná Šuňava, obec: Šuňava, okres: Poprad, SR vo vlastníctve
úpadcu, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1:
Stavby: - súpisné č. 312, postavená na parcele CKN č. 211/2, druh stavby: rodinný dom
- bez súpis. č., postavená na parcele CKN č. 211/3, druh stavby: hospodárska budova
-

bez

súpis.

č.,

postavená

na

parcele

CKN

č.

211/4,

druh

stavby:

hospodárska

budova
Parcely CKN - parc. č.: 211/1, o výmere: 390 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a
Nádvoria
- parc. č.: 211/2, o výmere: 117 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a
Nádvoria
- parc. č.: 211/3, o výmere: 61 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a
Nádvoria
- parc. č.: 211/4, o výmere: 67 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a
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Nádvoria

II./ Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1935, k.ú.: Vyšná Šuňava, obec: Šuňava, okres: Poprad, SR vo vlastníctve
tretej osoby: Mária Sedláková, rod. Omastová, nar. 10.05.1945, bytom Poľnohospodárska 312/1, Šuňava,
spoluvlastnícky podiel tretej osoby: 1/1:
Parcela CKN: - parc. č.: 212, o výmere: 553 m2, druh pozemku: Záhrady
(ďalej len „predmet dražby“).

H. Opis predmetu dražby:
Rodinný dom č.s. 312 je samostatne stojací rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami, čiastočne
podpivničený postavený na parc. 211/2 v obci Šuňava v okrese Poprad. Rodinný dom je osadený na mierne
svahovitom teréne a je situovaný v tesnej blízkosti miestnej komunikácie - Poľnohospodárskej ulice vedúcej k
miestnej poľnohospodárskej farme, v uličnej zástavbe rodinných domov a iných stavieb štandardného
konštrukčného vyhotovenia, v lokalite vhodnej a určenej svojím charakterom predovšetkým na bývanie. Dom je
podľa potvrdenia obce užívaný od roku 1970. V danej časti obce je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Rodinný dom má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. Dispozičné riešenie
podlaží je v súlade s nákresom, ktorý tvorí prílohu znaleckého posudku.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA:
- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP, 2. NP - murované z tehál
(plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a
keramické; 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - 1. PP - cementový poter; 1. NP - mäkké drevo s podstupnicami
- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP – plechové
pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody,
komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené;
vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP -WC min. do výšky 1
m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP, 2. NP – dvojité drevené s
doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením; okenice a vonkajšie rolety - 1. NP, 2. NP - plastové
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- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - palubovky, dosky, xylolit; 2. NP podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP,
2. NP - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - 1. NP, 2. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka
(štvorhoráková); 1. NP - sporák na tuhé palivo; 1. NP, 2. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP, 2.
NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky); 2. NP - odsávač pár
- Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP
- pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a
vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; 1. NP - kotol
ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla; 1. NP - lokálne elektrické konvertory; 1. NP - lokálne - naftové a stáložiarne kachle
- Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej
vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - 1. PP, 2. NP - svetelná; 1. NP - svetelná,
motorická; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením
- Konštrukcie naviac - 1. NP - drevený obklad chodby; 2. NP - drevený obklad chodby;

POPIS PODLAŽÍ:
1. Podzemné podlažie
Dispozícia podlažia je zrejmá z priloženého pôdorysu, suterén má jednu pivnicu slúžiacu ako
kotolňa s kotlom na tuhé palivá a ako sklad paliva.
1. Nadzemné podlažie
Dispozícia podlažia je zrejmá z priloženého pôdorysu, I.NP má predsieň, chodbu, kuchyňu, špajzu, dve izby,
kúpeľňu a WC.
Prístavba z roku 1975
Prístavba k domu má jednoduchú verandu pri zadnom vchode.
2. Nadzemné podlažie
Dispozícia podlažia je zrejmá z priloženého pôdorysu, II.NP má schodisko, chodbu, kuchyňu a tri izby.

PRÍSLUŠENSTVO:
Drobná stavba: Hospodárska budova - sklad s pultovou strechou
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Hospodárska budova - sklad s pultovou strechou na časti parcely č. 211/3, jednoduchá drevená kostra obitá
doskami s pultovou strechou, krytina AZC vlnité dosky, bez vybavenia, postavená bola v r. 1975, bez údržby.
Technické riešenie:
- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; s dreveným plášťom
- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - azbestocementové vlnovky
- Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou
- Výplne otvorov - dvere - drevené zvlakové
- Podlahy - hrubé betónové

Drobná stavba: Hospodárska budova so sedlovou strechou na parc. 211/3
Hospodárska budova so sedlovou strechou na časti parcely č. 211/3, jednoduchá drevená kostra obitá doskami so
sedlovou strechou, krytina na časti pálená, na časti plechová, bez
vybavenia, postavená bola v r. 1970, bez údržby.
Technické riešenie:
- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; s dreveným plášťom
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu
- Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové a
plechové
- Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou
- Výplne otvorov - dvere - drevené zvlakové
- Podlahy - hrubé betónové
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky

Drobná stavba: Hospodárska budova so sedlovou strechou na parc. 211/4
Hospodárska budova - stodola na parcele č. 211/4 so sedlovou strechou, jednoduchá
drevená kostra obitá doskami so sedlovou strechou, krytina plechová, bez vybavenia, postavená bola v r. 1970,
prístavba v r. 1975, bez údržby.
Technické riešenie:
- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; s dreveným plášťom
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- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu
- Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná
- Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou
- Výplne otvorov - dvere - drevené zvlakové
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky

Ch. Opis stavu predmetu dražby:
Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby. Dom má čiastočne zanedbanú údržbu, nebola na
ňom prevedená výmena prvkov krátkodobej životnosti, v r. 2000 mal zavedené ústredné kúrenie s kotolom na tuhé
palivá v suteréne a s elektrokotlom na I.NP. Ostatné konštrukcie na dome sú pôvodné.

Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:
LV č. 131, k.ú.: Vyšná Šuňava, obec: Šuňava, okres: Poprad, SR
ČASŤ „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
Sedláková Mária r. Sedláková, Poľnohospodárska 312/1, Šuňava PSČ 059 39, SR
nar. 08.08.1981
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Poznámka:
Exekútorský úrad Poprad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka Poznamenáva sa upovedomenie o začatí a spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex-57/14 zo dňa
12.6.2014 podľa P-1039/14.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 – Poznamenáva sa oznámenie o
vykonaní dobrovoľnej dražby zo dňa 28.1.2015 podľa P-49/15.

Okresný súd Prešov - Poznamenáva sa uznesenie 1K/55/2015-41 zo dňa 14.9.2015 – návrh na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka podľa P-501/15.

Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618 - Poznamenáva sa oznámenie o dobrovoľnej
dražbe DD PSO093/16 zo dňa 17.5.2016 podľa P-238/2016.

Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618 - Poznamenáva sa oznámenie o opakovanej
dobrovoľnej dražbe DD PSO093/16 zo dňa 11.7.2016 podľa P-360/2016.
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Správcovská kancelária, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, JUDr. Jana Čepčeková, S1308 - Poznamenáva sa
oznámenie o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe zo dňa 08.11.2016 podľa P-541/2016.

Správcovská kancelária, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, JUDr. Jana Čepčeková, S1308 - Poznamenáva sa
oznámenie o tretej opakovanej dobrovoľnej dražbe zo dňa 17.01.2017 podľa P-22/2017.

ČASŤ „C“: ŤARCHY:
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31335004 - Zmluva o zriadení záložného
práva na nehnuteľný majetok a Mandátna zmluva podľa V 2730/12, vklad povolený dňa 18.7.2012.

Exekútorský úrad Poprad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti Ex-57/14 zo dňa 10.7.2014 podľa
P-1229/14, Z-3227/14.

LV č. 1935, k.ú.: Vyšná Šuňava, obec: Šuňava, okres: Poprad, SR
ČASŤ „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
Sedláková Mária r. Omastová, Poľnohospodárska 312/1, Šuňava PSČ 059 39, SR,
nar. 10.05.1945
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Poznámka:
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 -Poznamenáva sa oznámenie o
vykonaní dobrovoľnej dražby zo dňa 28.1.2015 podľa P-49/15 (na parc. KN-C č. 212).

Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618 - Poznamenáva sa oznámenie o dobrovoľnej
dražbe DD PSO093/16 zo dňa 17.5.2016 podľa P-238/2016 (na
parc. KN-C č. 212) - číslo zmeny - 472/16.

Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618 - Poznamenáva sa oznámenie o opakovanej
dobrovoľnej dražbe DD PSO093/16 zo dňa 11.7.2016 podľa P-360/2016 - číslo zmeny - 504/16.

Správcovská kancelária, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, JUDr. Jana Čepčeková, S1308 - Poznamenáva sa
oznámenie o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe zo dňa 08.11.2016 podľa P-541/2016 - číslo zmeny - 553/16.
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Správcovská kancelária, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, JUDr. Jana Čepčeková, S1308 - Poznamenáva sa
oznámenie o tretej opakovanej dobrovoľnej dražbe zo dňa 17.01.2017 podľa P-22/2017 (na parc. KN-C č. 212) číslo zmeny - 13/17.

ČASŤ „C“: ŤARCHY:
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31335004 - Zmluva o zriadení záložného
práva na nehnuteľný majetok a Mandátna zmluva podľa V 2730/12, vklad povolený dňa 18.7.2012 ( pozemok CKN
p.č.212 ).

I. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Znalecký posudok:
Znalecký posudok č. 25/2016, vypracovaný znalcom: Ing. Miroslav Vaško, Čsl. armády 2355/28, 075 01 Trebišov,
evidenčné číslo znalca: 913731, dátum vyhotovenia: 07.03.2016,
všeobecná hodnota predmetu dražby: 55.000,00 EUR,
slovom: päťdesiatpäťtisíc EUR.

J. Najnižšie podanie: 27.500,00 EUR

K. Minimálne prihodenie: 300,00 EUR

L. Dražobná zábezpeka: 2.750,00 EUR

M. Cena dosiahnutá vydražením: 27.500,00 EUR

N. Vydražiteľ: obchodná spoločnosť Váš dom, Váš byt s.r.o. so sídlom Jarmočná 3988/30, 058 01 Poprad –
Veľká, SR, IČO: 46 759 123, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, Vl. č.: 26326/P,
v mene ktorej koná konateľ: Peter Gavalier, rod. Gavalier, nar. 14.09.1962, trvale bytom Jarmočná 3988/30, 058 01
Poprad – Veľká, SR.

O. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na
účet vedený na účely konkurzného konania v: ČSOB, a.s., IBAN: SK89 7500 0000 0040 2232 0142. Dražobná
zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

P. Osvedčenie priebehu dražby:
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Priebeh tretej opakovanej dobrovoľnej dražby osvedčovala notárskou zápisnicou JUDr. Mária Forinová, Štefánikova
18, 066 01 Humenné, SR.
V Humennom, dňa 10.02.2017
Za dražobníka a navrhovateľa dražby: JUDr. Jana Čepčeková, správca S1308

K003768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENERGOPROJEKTY a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 12, 820 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 698 187
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/13/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/13/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 4: pohľadávka
č. 1 v celkovej výške 748,56 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K003769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bobek Jaroslav Jan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 1555/19 1555/19, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/58/2015 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/58/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac január 2017
Súpisová hodnota majetku: 192,92 EUR
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K003770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Vágner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pohronský Bukovec 19, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1956
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Ján Vágner Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Pohronský Bukovec 19, 976 62 Brusno IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 27.07.1956 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01
Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Sp. zn. správcu: 2K/11/2016 S 1433
k sp. zn.: 2K/11/2016

Druh podania: Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Ján Vágner, nar. 27.07.1956, bytom Pohronský Bukovec 19, 976 62
Brusno, v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica zo
dňa 25.10.2016 a v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len “ZKR“) vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu
Ing. Ján Vágner, nar. 27.07.1956, bytom Pohronský Bukovec 19, 976 62 Brusno. Toto verejné ponukové konanie
nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou
súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
A. Predmet predaja je špecifikovaný v súpise majetku úpadcu a bol zverejnený v OV č. 107/2016 dňa 03.06.2016.
Predmet predaja je ocenený v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR vlastným odhadom správcu konkurznej
podstaty úpadcu. Predmet III. kola verejného ponukového konania tvorí:

1. Hnuteľný majetok: motorové vozidlo továrenskej značky: RENAULT CLIO THALIA 1.4, VIN:
VF1LB03C526500137, ev. č.: BB-908BK, rok výroby: 2002, miesto umiestnenia: Pohronský Bukovec 19,
976 62 Brusno, Súpisová hodnota majetku: 1.000,00 EUR.

B. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke opatrenej výrazným označením „konkurz sp. zn. 2K/11/2016 – PONUKA - NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky
sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla správcu: Crossdefault Management Group, k.s., Zelená 2, 811 01
Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Ján Vágner, nar. 27.07.1956, bytom Pohronský Bukovec 19,
976 62 Brusno. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi do 20 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných osobne
bude o 12.00 hod. v posledný deň lehoty na podanie ponuky. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty,
sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky
odmietne ako oneskorené. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

61

Obchodný vestník 35/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.02.2017

odmietne ako oneskorené. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku,
inak správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto
náležitosti:
a. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo),
b. označenie majetku, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname majetku určeného na
predaj
c. originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského
registra nie starší ako 30 dní
d. vyjadrenie záujemcu, že predávaný majetok kupuje
e. návrh kúpnej ceny a lehota splatnosti
f. doklad o poukázaní zálohy: 20% z navrhnutej kúpnej ceny v prospech účtu správcu a uviesť číslo účtu, na
ktorý sa má poukázať záloha v prípade neprijatia ponuky záujemcu
g. prehlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní uhradí do 10 dní odo dňa písomnej
výzvy správcu zostatok kúpnej ceny tvoriaci rozdiel medzi zloženým preddavkom a ponúknutou kúpnou
cenou a následne uzavrie so správcom kúpnu zmluvu, ktorou správca prevedie na záujemcu všetky práva
a povinnosti k predmetu zmluvy.

C. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu vo výške 20% z navrhovanej kúpnej ceny na účet úpadcu založený
správcom konkurznej podstaty vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK61 7500 0000 0040 2306 2405, VS (dátum
narodenia fyzickej osoby záujemcu alebo IČO právnickej osoby záujemcu). Kópiu dokladu o zložení zálohy na účet
správcu je každý záujemca povinný priložiť k svojej záväznej ponuke. Záloha sa v prípade úspechu záujemcu
v ponukovom konaní započítava na kúpnu cenu. V prípade odmietnutia podpisu kúpnej zmluvy z dôvodu na strane
záujemcu alebo v prípade nesplnenia dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne
v prospech podstaty úpadcu z titulu zmluvnej pokuty. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená
do 30 dní od vyhodnotenia ponukového konania bez úrokového zhodnotenia na účet uvedený záujemcom. Správca
ako predávajúci je oprávnený uzavrieť s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu.

D. Záujemcovia o kúpu predmetu speňaženia sa môžu zúčastniť obhliadky predmetu predaja. Obhliadku bude
možné vykonať počas celej lehoty na podávanie ponúk a po dohode v čase dohodnutom so správcom na tel. č.:
02/33889333, 0948/ 090 737, office@crossdefault.sk.

E. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu do siedmich dní od skončenia lehoty na
podávanie ponúk. Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje
stanovené náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 5
dní odo dňa otvorenia obálok. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo
svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, minimálne však kúpnu cenu zodpovedajúcu 50 % súpisovej hodnoty
majetku. Ak by ponúknutá cena bola neprimerane nízka, správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť. V prípade,
ak dôjde stretu najvyšších ponúk, prednosť má tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá. V lehote do 10
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca upovedomí záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných
neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia a zároveň vyzve záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku, aby
doplatil zostatok kúpnej ceny a predložil správcovi podpísaný záväzný návrh kúpnej zmluvy s úradne osvedčeným
podpisom osoby oprávnenej konať za víťazného záujemcu, a to v lehote do 10 dní odo dňa doručenia výzvy
správcom. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuhradí kúpnu cenu včas podľa
pokynu správcu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k víťaznej
ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, správca zopakuje ponukové konanie. Ponukové konanie bude tiež
neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v určenej lehote, alebo bude existovať iný podstatný dôvod na
odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. v prípade, ak všetky ponuky budú neprimerane nízke). V prípade
neúspešnosti ponukového konania budú všetky ponuky správcom odmietnuté a správca ponukové konanie zruší.
Správca je oprávnený všetky predložené ponuky odmietnuť, alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia
dôvodu.

Vo Zvolene, dňa 15.02.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Vladimír Grác, komplementár

K003771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tanistrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškov 426, 023 53 Staškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 243 148
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 1K 6/2016 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 6/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majektu:
Typ súpisnej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Celková
Právny dôvod vzniku
suma / mena
Zabezpečenie peňažných prostriedkov v
JÁN
02353
1
27.03.1965 500,00 €
hotovosti v mene EURO – príjem úpadcu
TANISTRKÁK
Staškov 426
podliehajúci konkurzu
SPOLU za súpisovú zložku: iná majetková hodnota
P.č.

Dlžník /
Sídlo /
obchodné meno bydlisko

nar.

Zapísané do
súpisu dňa

Súpisná
hodnota v €

15.02.2017

500,00 €
500,00 €

V Rakovej, 15.02.2017
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K003772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Štefaňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 5, 059 71 Ľubica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.4.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/83/2015 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/83/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca majetku úpadcu Peter Štefaňák, nar. 9.4.1969, bytom Bernolákova 5, 059 71
Ľubica, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 81 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že po súhlase Okresného súdu Prešov (OV
č. 32/2017) vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty súpisovú zložku č. 37: Obchodný podiel úpadcu v obchodnej
spoločnosti HeBi, s.r.o., so sídlom Bernolákova 206/5, 059 71 Ľubica, IČO: 45 645 230 z dôvodu, že uvedenú
súpisovú zložku všeobecnej podstaty nie je možné speňažiť.
V Poprade dňa 15.2.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K003773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adamčík Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 3138 / 21, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/15/2015 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/15/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

sp. zn. 36K/15/2015 S 1527/1
OZNÁMENIE O DRAŽBE
Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom Štúrova 42, 927 01 Šaľa, ako správca úpadcu Marián Adamčík, nar.:
12.09.1957, bytom Veterná 3138/21, 926 01 Sereď (ďalej aj ako „úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare),
v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36K/15/2015,
v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu pri speňažovaní majetku tvoriaceho konkurznú podstatu –
uznesenie Okresného súdu Trnava zo dňa 03.06.2016, č.k. 36K/15/2015-258, právoplatné dňa 14.06.2016,
vyhlasuje podľa § 92 ods. 1 písm. d), ods. 6 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších právnych predpisov, ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 17 zákona o dobrovoľných dražbách (zák. č.
527/2002 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ďalej len „zákon“) speňaženie majetku úpadcu formou
dražby, a to týmto
OZNÁMENÍM O DRAŽBE
Dražobník: Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom Štúrova 42, 927 01 Šaľa, ako správca úpadcu Marián
Adamčík, nar.: 12.09.1957, bytom Veterná 3138/21, 926 01 Sereď, na základe uznesenia Okresného súdu
Trnava zo dňa 28.09.2015, č.k. 36K/15/2015-139, o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu, ktoré uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 06.10.2015, v znení uznesenia Okresného súdu Trnava zo dňa 13.01.2016, č.k.
36K/15/2015-242, o výmene správcu, ktoré uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.01.2016
Navrhovateľ dražby: Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom Štúrova 42, 927 01 Šaľa, ako správca úpadcu
Marián Adamčík, nar.: 12.09.1957, bytom Veterná 3138/21, 926 01 Sereď, na základe uznesenia Okresného
súdu Trnava zo dňa 28.09.2015, č.k. 36K/15/2015-139, o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu, ktoré uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 06.10.2015, v znení uznesenia Okresného súdu Trnava zo dňa 13.01.2016, č.k.
36K/15/2015-242, o výmene správcu, ktoré uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.01.2016
Miesto:
Notársky úrad JUDr. Ľubomír Vlha, so sídlom Notárskeho úradu Twin City blok B, Mlynské nivy
12, 811 09 Bratislava
Dátum:

31.03.2017

Čas otvorenia dražby: o 10:00 hod.
Priebeh dražby bude overovať: JUDr. Ľubomír Vlha, notár, so sídlom Notárskeho úradu Twin City blok B,
Mlynské nivy 12, 811 09 Bratislava
Dražba:

I. kolo dražby

Označenie predmetu dražby I:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Senica, obec: Prievaly, katastrálne územie:
Prievaly, nasledovne:

LV číslo Parcelné číslo
3973
4205
4377
4656
2165
4868

Druh parcely
C
C
C
C
C

Výmera v m2
513
1523
1147
4915
632

Druh pozemku
Trvalé trávne porasty
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé trávne porasty

Spoluvlastnícky podiel
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Cena podľa ZP v mene (€)
68,13
675,60
508,81
2 180,29
83,93

Podľa časti „C“ na LV 2165 nie je evidovaná žiadna ťarcha vecno-právneho charakteru, vzťahujúca sa na
nadobúdateľa predmetu dražby (ust. § 28 ods. 4 ZKR a ust. 50 ZKR).
Cena predmetu dražby: 3 516,76 € určená znaleckým posudkom číslo 28/2016 zo dňa 17.08.2016 Ing. Ivan
Cebro, znalec zapísaný v zozname znalcov vedenom MS SR pod číslom 910396 pre odbor – poľnohospodárstvo,
odvetvie – odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy
Opis predmetu dražby:
Poľnohospodárske pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Obce Prievaly, mimo zastavaného územia
obce, pozemok parcelné číslo 4205 sa nachádza severozápadne od obce v časti „Fľaky“, a pozemky parcelné číslo
4377, 4656 v juhovýchodne od obce v časti „Dolné Padelky“ a „Diely“, pozemok parcelné číslo 3973 sa nachádza
severozápadne od obce v časti „U Bilikov“ a pozemok parcelné číslo 4868 južne od obce v časti „Pod Ježovkou“.

Označenie predmetu dražby II:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Senica, obec: Prievaly, katastrálne územie:
Prievaly, nasledovne:

LV
719
708
1107

Parcelné číslo
1529/1
2458
922
868
869
996

1137 2431
2538 4578
3356
2540 5088

Druh parcely
E
E
C
E
E
E

Výmera v m2
13
1525
1273
532
2877
9243

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Trvalé trávne porasty

Spoluvlastnícky podiel Cena podľa ZP v mene (€)
1/24
0,89
1/64
3,26
1/24
87,52
1/32
1,84
1/32
9,63
1/32
476,59

Číslo ZP
16/2016
15/2016
16/2016
13/2016
13/2016
16/2016

E

1928

Orná pôda

1/32

26,73

28/2016

C
C
C

450
3256
1200

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

2/15
1/4
1/4

142,60
361,09
712,98

28/2016
28/2016
28/2016

Podľa časti „C“ na LV 719,708, 1107, 1137, 2538, 2540 nie je evidovaná žiadna ťarcha vecno-právneho
charakteru, vzťahujúca sa na nadobúdateľa predmetu dražby (ust. § 28 ods. 4 ZKR a ust. 50 ZKR).
Cena predmetu dražby: 1 823,13 €
·
·
·

v sume 1 243,40 €, je určená znaleckým posudkom číslo 28/2016 zo dňa 17.08.2016 Ing. Ivan Cebro,
znalec zapísaný v zozname znalcov vedenom MS SR pod číslom 910396 pre odbor – poľnohospodárstvo,
odvetvie – odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy,
v sume 14,73 €, je určená znaleckým posudkom číslo 13/2016 zo dňa 11.08.2016 a znaleckým posudkom
číslo 15/2016 zo dňa 03.10.2016, Ing. Richard Hájek, znalec zapísaný v zozname znalcov vedenom MS
SR pod číslom 910999 pre odbor – lesníctvo, odvetvie – odhad hodnoty lesov,
v sume 565,- €, je určená znaleckým posudkom číslo 16/2016 zo dňa 29.08.2016 Ing. Peter Leška, znalec
zapísaný v zozname znalcov vedenom MS SR pod číslom 915179 pre odbor – stavebníctvo, odvetvie –
pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností.
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Opis predmetu dražby:
Obec Prievaly patrí územne do okresu Senica s lesnatosťou 31,60% a ľudnatosťou 88,73 obyvateľov a 1 km2.
Poľnohospodárske pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Obce Prievaly, mimo zastavaného územia
obce, pozemok parcelné číslo 4578, 5088 sa nachádzajú západne od obce v tesnej blízkosti intravilánu obce,
pozemok parcelné číslo 3356 sa nachádza severozápadne od obec v časti „Potôčik“ a pozemok parcelné číslo 2431
severozápadne od obce v časti „Pod Rybníkom“.
Pozemky parcelné číslo 1529/1, 922, 996 sa nachádzajú v Obci Prievaly čiastočne v zastavanom území obce
a čiastočne v extraviláne obce (v okrajovej časti). Obec má 959 obyvateľov, z občianskej vybavenosti sa tu
nachádzajú materská škola, základná škola, pošta, kultúrny dom, kostol, niekoľko malých potravín, kaviareň,
pohostinstvá. Obcou prechádza autobusová doprava. Ohodnocované pozemky sú momentálne využívané ako orná
pôda alebo trvalé trávnaté porasty. Pozemky sa nedajú napojiť na inžinierske siete, nie sú určené na zastavanie.
Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:
Predmet dražby označený v časti I a II sa nadobúda vydražiteľom bez akýchkoľvek tiarch a obmedzení.
Iné skutočnosti: z LV číslo 2165, 719, 708, 1107, 1137, 2538, 2540, a ani zo znaleckých posudkov číslo 13/2016,
15/2016, 16/2016 a 28/2016 nevyplývajú.
Predmet dražby sa draží ako súbor. Cena predmetu dražby za celý súbor je celkovo: 5 339,89 € a bola určená
znaleckými posudkami číslo 13/2016, 15/2016, 16/2016 a 28/2016
Najnižšie podanie: 5 339,89 €
Minimálne prihodenie: 100,- €
Dražobná zábezpeka:

1 602,- € (ust. § 14 zákona)

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku
i. na bankový účet dražobníka vedený vo VÚB, a.s. číslo účtu: SK09 0200 0000 0035 6489 3151/BIC:
SUBASKBX, alebo
i.
ii.

formou notárskej úschovy, alebo
formou bankovej záruky;

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky končí otvorením dražby. Dokladom o zložení dražobnej zábezpeky je
originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v sume dražobnej zábezpeky a pripísanej na bankový účet
dražobníka do otvorenia dražby, alebo výpis z bankového účtu účastníka dražby, alebo originál (overená kópia)
notárskej zápisnice osvedčujúcej notársku úschovu v súlade s podmienkami dražby, alebo originál (overená kópia)
bankovej záruky osvedčujúcej bankovú záruku v súlade s podmienkami dražby. Dražobnú zábezpeku nie je
možné zložiť v hotovosti do pokladne dražobníka, a ani platobnou kartou, ani šekom.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: najneskôr do otvorenia dražby dražobníkom
Vrátenie dražobnej zábezpeky: do päť (5) pracovných dní po skončení dražby
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: najneskôr do desať (10) dní odo dňa konania dražby na bankový
účet dražobníka vedený vo VÚB, a.s. číslo účtu: SK09 0200 0000 0035 6489 3151/BIC: SUBASKBX.
Ohliadka predmetu dražby: kedykoľvek po predchádzajúcej dohode s dražobníkom najneskôr dva (2) dni pred
konaním dražby, na @ adrese: office@timarpartners.com, alebo na tel. čísle 0915/604 462
Organizačné opatrenia dražby (§ 5, § 20 ods. 2 zákona):
Účastník dražby pred začatím dražby predloží dražobníkovi:
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a.
b.
c.
d.

doklad totožnosti,
doklad o zložení zábezpeky,
čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zákona,
ak ide o právnickú osobu - úradný výpis z registra, kde je zapísaná, a z ktorého vyplýva, kto je oprávnený
konať v jej mene, nie starší ako päť (5) dní,
e. v prípade zastúpenia splnomocnencom, špeciálne splnomocnenie s úradne overeným podpisom
zastúpeného účastníka dražby, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene
zastúpeného na dražbe
f. číslo účtu na vrátenie zloženej dražobnej zábezpeky.
Zmarenie dražby: Neuhradením ceny vydraženého predmetu dražby vydražiteľom v lehote určenej dražobníkom
po udelení príklepu, dražobná zábezpeka zložená takýmto dražiteľom v celom rozsahu prepadá v prospech
konkurzne podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na
vydražiteľa udelením príklepu po súčasnom riadnom uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník zabezpečí
zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.
Podmienky odovzdania predmetu dražby: dražobník odovzdá vydražiteľovi po úhrade ceny dosiahnutej
vydražením osvedčený odpis notárskej zápisnice, záznam o odovzdaní predmetu dražby, a to najneskôr do desať
(10) dní odo dňa úhrady celej ceny dosiahnutej vydražením, v sídle dražobníka.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona: V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli
porušené ustanovenia zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby
určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov
odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu, a zároveň ide
o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý
pobyt podľa osobitného predpisu.
V tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby
bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci
vlastník a dotknutá osoba. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste, a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.

V Šali, dňa 15.02.2017
Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca
úpadcu Marián Adamčík

K003774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 206 091
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
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Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/7/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/7/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie dozorného správcu o zavedení dozornej správy
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 03.02.2017, sp. zn. 2R/7/2016, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 31/2017 dňa 14.02.2017 vo veci reštrukturalizácie dlžníka Tokajská spoločnosť Viničky
s.r.o., so sídlom Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 091, bol potvrdený
reštrukturalizačný plán dlžníka prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 20.01.2017. Podľa záväznej časti
reštrukturalizačného plánu v nadväznosti na § 162 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov sa na čas po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia plánu zavádza nad
dlžníkom dozorná správa.
Osoba podliehajúca dozornej správe je obchodná spoločnosť Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o., so sídlom
Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 091.
Dozorným správcom je JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., sídlo kancelárie: Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská
Bystrica, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu S1680.
Účinky dozornej správy nastávajú zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej správy v
Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zaniká zverejnením oznamu o ukončení
dozornej správy dozorným správcom v Obchodnom vestníku v prípade úplného splnenia plánu dlžníkom, resp.
vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka
Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:
Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom dozorného správcu
- zmena právnej formy dlžníka,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby dlžníkom,
- nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osobe,
- prevod nehnuteľnosti nezaťaženej záložným právom alebo prenájom akejkoľvek nehnuteľnosti,
- zaťaženie majetku vecným bremenom, zriadením záložného práva, alebo inou ťarchou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke, alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
Poučenie o možnosti odporovať právnym úkonom:
V zmysle § 163 ods. 3 ZKR ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí bez súhlasu dozorného správcu právny
úkon podliehajúci súhlasu dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však
možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe
vyhlásený konkurz.
V Banskej Bystrici 15. februára 2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca
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K003775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Bede
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 1144/34, 941 07 Veľký Kýr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.2.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá exekúciou podľa ust. § 72, ods. 2 zák. 7/2005. Súpisova
hodnota v mesiaci február 2017 je 71,28 €. Deň zapísania 15.2.2017.

JUDr. Mariana Zavacká - správca

K003776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Broda František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 561 / 14, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2016 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru
v konkurznom konaní úpadcu: František Broda, nar.; 23.9.1965, bytom: Hviezdoslavova 14, 083 01 Sabinov, (ďalej
len „ úpadca"), vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn.: 2K/42/2016
Miesto konania: Krmanova 6, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
Termín konania: 09.02.2017 o 9:30 hod.
Prítomný zástupca veriteľov:
1. ČSOB Leasing a.s. (zástupca veriteľov)
Program zasadnutia veriteľského výboru je:
1. Otvorenie a prerokovanie Žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu zo dňa 31.01.2017, ktorý bol
zástupcovi veriteľov doručený dňa 06.02.2017.
2. Hlasovanie o uložení záväzného pokynu správcovi
3. Záver
1. bod programu
Zasadnutie zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru zvolal zástupca veriteľov v súlade s ustanovením §
38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR "). Zástupca veriteľov konštatoval,
že v zmysle ustanovenia § 38 ods. 2 ZKR je zasadnutie zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru
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že v zmysle ustanovenia § 38 ods. 2 ZKR je zasadnutie zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru
uznášaniaschopné.
Zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru prerokoval Žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu zo
dňa 31.01.2017 (ďalej len „ Žiadosť o uloženie pokynu "), ktoré bolo zástupcovi veriteľov doručené dňa 06.02.2017
2. bod programu - Hlasovanie o udelení záväzného pokynu
Zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru - ČSOB Leasing a.s. prerokoval Žiadosť o uloženie pokynu s
nasledujúcimi výhradami:
Majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 247/2016, deň vydania
27.12.2016, číslo zverejnenia K029165, pod por.č. 3 hnuteľná vec pištoľ samonabíjacia, CZ Uherský Brod, ČZ 50,
kal.: 7,65 mm, výrobné číslo C99080 a pod por.č. 4 hnuteľná vec malokalibrovka opakovacia, Zbrojovka Brno, ZKM
456, kal: 22LR, výrobné číslo 16931, správca speňaží zorganizovaním ponukového konanie za dodržania
nasledujúcich podmienok:
1. Vyhlásenie ponukového konania správca zverejní v Obchodnom vestníku a na internetových stránkach
www.bazos.sk a www.armybazar.eu.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní, pričom lehota začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto vyhlásenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku.
3. Predmet ponukového konania bude odpredaný na základe kúpnej zmluvy tomu záujemcovi, ktorý v rámci
ponukového konania v súlade s nižšie uvedenými podmienkami predloží záväznú ponuku, ktorá bude
obsahovať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu a ktorého ponuka bude schválená zástupcom veriteľov.
4. Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. musí obsahovať presné označenie záujemcu - preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukaz resp.
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, podpis
štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby,
c. uvedenie, o akú ponuku ide, teda či ide o ponuku na hnuteľnú vec pištoľ samonabíjacia, ČZ
Uherský Brod, ČZ 50, kal.: 7,65 mm, výrobné číslo C99080 alebo ponuku na hnuteľnú vec
malokalibrovka opakovacia, Zbrojovka Brno, ZKM 456, kal.: 22LR, výrobné číslo 16931, prípadne
na obidve hnuteľné veci;
d. suma uvedená v eurách, ktorú záujemca ponúka na odkúpenie hnuteľnej veci,
e. záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
f. záväzná ponuka záujemcu musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom,
v prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra, kópia ktorého je požadovanou prílohou záväznej
ponuky,
g. kópiu platného zbrojného preukazu záujemcu.
V prípade, že správca obdrží záväznú písomnú ponuku na odkúpenie majetku úpadcu v súpise všeobecnej
podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 247/2016, deň vydania 27.12.2016, číslo zverejnenia K029165, pod
por.č. 3 hnuteľná vec pištoľ samonabíjacia, ČZ Uherský Brod, ČZ 50, kal.: 7,65 mm, výrobné číslo C99080 a pod
por.č. 4 hnuteľná vec malokalibrovka opakovacia, Zbrojovka Brno, ZKM 456, kal.: 22LR, výrobné číslo 16931 mimo
ponukového konania, predloží uvedenú ponuku zástupcovi veriteľov ako príslušnému orgánu na odsúhlasenie
spolu so svojím vyjadrením, či odporúča predaj.
Návrh uznesenia č. 1:
Zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru - ČSOB Leasing a.s. udeľuje správcovi konkurznej podstaty
úpadcu: František Broda, nar.: 23. 9. 1965, bytom: Hviezdoslavova 14, 083 01 Sabinov záväzný pokyn k predaju
hnuteľného majetku zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty pod por. č. 3 až 6 v nasledovnom znení:
I.
Majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 247/2016, deň vydania
27.12.2016, číslo zverejnenia K029165, pod por.č. 3 hnuteľná vec pištoľ samonabíjacia, ČZ Uherský Brod, ČZ 50,
kal.: 7,65 mm, výrobné číslo C99080 a pod por.č. 4 hnuteľná vec malokalibrovka opakovacia, Zbrojovka Brno, ZKM
456, kal: 22 LR, výrobné číslo 16931, správca speňaží postupom podľa § 92 ods. I písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR"), zorganizovaním
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR"), zorganizovaním
ponukového konania a speňažením hnuteľných vecí uvedených v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. 3 a por.
Č. 4, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 247/2016, deň vydania 27.12.2016, číslo zverejnenia K029165,
uzatvorením kúpnej zmluvy s víťazným uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu, na základe vyhláseného
ponukového konania s nasledovnými podmienkami:
1. Vyhlásenie ponukového konania správca zverejní v Obchodnom vestníku a na internetových stránkach
www.bazos.sk a www.armybazar.eu.
2. Lehota na predkladanie ponúk j e 15 dní, pričom lehota začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto vyhlásenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku.
3. Predmet ponukového konania bude odpredaný na základe kúpnej zmluvy tomu záujemcovi, ktorý v rámci
ponukového konania v súlade s nižšie uvedenými podmienkami predloží záväznú ponuku, ktorá bude
obsahovať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu a ktorého ponuka bude schválená zástupcom veriteľov.
4. Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku
b. musí obsahovať presné označenie záujemcu - preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukaz resp.
obchodné meno, sídlo, ICO, výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, podpis
štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby,
c. uvedenie, o akú ponuku ide, teda či ide o ponuku na hnuteľnú vec pištoľ samonabíjacia, ČZ
Uherský Brod, ČZ 50, kal.: 7,65 mm, výrobné číslo C99080 alebo ponuku na hnuteľnú vec
malokalibrovka opakovacia, Zbrojovka Brno, ZKM 456, kal.: 22LR, výrobné číslo 16931, prípadne
na obidve hnuteľné veci;
d. suma uvedená v eurách, ktorú záujemca ponúka na odkúpenie hnuteľnej veci,
e. záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
f. záväzná ponuka záujemcu musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom,
v prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra, kópia ktorého je požadovanou prílohou záväznej
ponuky,
g. kópiu platného zbrojného preukazu záujemcu.
V prípade, že správca obdrží záväznú písomnú ponuku na odkúpenie majetku úpadcu uvedeného v súpise
všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 247/2016, deň vydania 27.12.2016, číslo zverejnenia
K029165, podpor.č. 3 hnuteľná vec pištoľ samonabíjacia, ČZ Uherský Brod, ČZ 50, kal.: 7,65 mm, výrobné číslo
C99080 a pod por.č. 4 hnuteľná vec malokalibrovka opakovacia, Zbrojovka Brno, ZKM 456, kal: 22LR, výrobné
číslo 16931 mimo ponukového konania, predloží uvedenú ponuku zástupcovi veriteľov ako príslušnému orgánu na
odsúhlasenie spolu so svojím vyjadrením, či odporúča predaj.
II.
Správca pri speňažení majetku uvedeného v súpise pod por. č. 5 pohľadávka z účtu: vkladná knižka č.
SK2209000000000500885685, SPOROKNIŽKA KAPITÁL, banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., mena: USD, speňaží
túto pohľadávku formou výberu hotovosti z vkladnej knižky v mene USD, následného predaja valuty banke ČSOB,
a.s., ktorá spravuje bankový účet vedený pre účely tohto konkurzného konania a uloženia speňaženého výťažku v
EUR na tento bankový účet.
III.
Správca pri speňažení majetku uvedeného v súpise pod por. č. 6 pohľadávka z účtu: vkladná knižka č.
SK7709000000000502092830, SPOROKNIŽKA KAPITÁL, banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., mena: EUR, speňaží
túto pohľadávku formou výberu hotovosti z vkladnej knižky a uloženia hotovosti na bankový účet vedený pre účely
tohto konkurzného konania.
K návrhu uznesenia č. 1:
Hlasovanie:
Za: 1 hlas
Proti : 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov
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Prijatie uznesenia č. 1:
Zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru - ČSOB Leasing a.s. udeľuje správcovi konkurznej podstaty
úpadcu: František Broda, nar.: 23. 9. 1965, bytom: Hviezdoslavova 14, 083 01 Sabinov súhlas k predaju hnuteľného
majetku zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty pod por. č. 3 až 6 v nasledovnom znení:
I.
Majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 247/2016, deň vydania
27.12.2016, číslo zverejnenia K029165, podpor.č. 3 hnuteľná vec pištoľ samonabíjacia, ČZ Uherský Brod, ČZ 50,
kal.: 7,65 mm, výrobné číslo C99080 a pod por.č. 4 hnuteľná vec malokalibrovka opakovacia, Zbrojovka Brno, ZKM
456, kal.: 22LR, výrobné číslo 16931, správca speňaží postupom podľa § 92 ods.l písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR"), zorganizovaním
ponukového konania a speňažením hnuteľných vecí uvedených v súpise všeobecnej podstaty pod por.č. 3 a por.č.
4, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 247/2016, deň vydania 27.12.2016, číslo zverejnenia K029165,
uzatvorením kúpnej zmluvy s víťazným uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu, na základe vyhláseného
ponukového konania s nasledovnými podmienkami:
1. Vyhlásenie ponukového konania správca zverejní v Obchodnom vestníku a na internetových stránkach
www.bazos.sk a www.armybazar.eu.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní, pričom lehota začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto vyhlásenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku.
3. Predmet ponukového konania bude odpredaný na základe kúpnej zmluvy tomu záujemcovi, ktorý v rámci
ponukového konania v súlade s nižšie uvedenými podmienkami predloží záväznú ponuku, ktorá bude
obsahovať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu a ktorého ponuka bude schválená zástupcom veriteľov.
4. Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. musí obsahovať presné označenie záujemcu - preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukaz resp.
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, podpis
štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby,
c. uvedenie, o akú ponuku ide, teda či ide o ponuku na hnuteľnú vec pištoľ samonabíjacia, ČZ
Uherský Brod, ČZ 50, kal.: 7,65 mm, výrobné číslo C99080 alebo ponuku na hnuteľnú vec
malokalibrovka opakovacia, Zbrojovka Brno, ZKM 456, kal.: 22LR, výrobné číslo 16931, prípadne
na obidve hnuteľné veci;
d. suma uvedená v eurách, ktorú záujemca ponúka na odkúpenie hnuteľnej veci,
e. záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
f. záväzná ponuka záujemcu musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom,
v prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra, kópia ktorého je požadovanou prílohou záväznej
ponuky,
g. kópiu platného zbrojného preukazu záujemcu.
V prípade, že správca obdrží záväznú písomnú ponuku na odkúpenie majetku úpadcu uvedeného v súpise
všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 247/2016, deň vydania 27.12.2016, číslo zverejnenia
K029165, pod por.č. 3 hnuteľná vec pištoľ samonabíjacia, ČZ Uherský Brod, ČZ 50, kal.: 7,65 mm, výrobné číslo
C99080 a pod por.č. 4 hnuteľná vec malokalibrovka opakovacia, Zbrojovka Brno, ZKM 456, kal.: 22LR, výrobné
číslo 16931 mimo ponukového konania, predloží uvedenú ponuku zástupcovi veriteľov ako príslušnému orgánu na
odsúhlasenie spolu so svojím vyjadrením, či odporúča predaj.
II.
Správca pri speňažení majetku uvedeného v súpise pod por.č. 5 pohľadávka z účtu: vkladná knižka č.
SK2209000000000500885685, SPOROKNIŽKA KAPITÁL, banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., mena: USD, speňaží
túto pohľadávku formou výberu hotovosti z vkladnej knižky v mene USD, následného predaja valuty banke ČSOB,
a.s., ktorá spravuje bankový účet vedený pre účely tohto konkurzného konania a uloženia speňaženého výťažku v
EUR na tento bankový účet.
III.
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Správca pri speňažení majetku uvedeného v súpise pod por.č. 6 pohľadávka z účtu: vkladná knižka č.
SK7709000000000502092830, SPOROKNIŽKA KAPITÁL, banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., mena: EUR, speňaží
túto pohľadávku formou výberu hotovosti z vkladnej knižky a uloženia hotovosti na bankový účet vedený pre účely
tohto konkurzného konania.
3. bod programu - Záver
Zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru ukončil zasadnutie zástupcu veriteľov v pôsobnosti
veriteľského výboru.
V Košiciach, dňa 09.02.2017

K003777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Vlkolenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 959/59, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/34/2015 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/34/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Norbert Vlkolenský, narodený 11.08.1976, trvale bytom Boženy
Němcovej č. 959/59, 990 01 Veľký Krtíš, týmto vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu.
I. Predmet ponukového konania :
1./ Hnuteľné veci

por.č. Popis hnuteľnej veci

1.1.

Osobné motorové
Nissan Terrano

vozidlo

výrobné / inventárne číslo

značky VIN:
VSKTVUR20U053212191

stav
opotrebovanosti

rok
výroby
nadobudnutia

neznámy

2002

/

rok súpisová
hodnota

2 200,00 €

II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie Vlkolenský – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie ponúk
je 30 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Pre účasť na
ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu.
3. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a telefonický kontakt;
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- označenie hnuteľnej veci, na ktorú sa ponuka vzťahuje;
- výšku ponúkanej ceny, spôsob jej uhradenia a splatnosť;
- dátum a podpis účastníka.
4. Pre toto ponukové konanie je stanovená minimálna kúpna cena vo výške 2.200 €.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
6. Úspešný účastník ponukového konania je povinný uhradiť celú kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy.
7. Záujemcovia o vykonanie obhliadky musia oznámiť svoj záujem prostredníctvom e-mailu na adrese:
predaj.jakubco@gmail.com. Bližšie informácie o predmete predaja môžu záujemcovia získať výlučne v rámci
dohodnutého termínu obhliadky.
V Banskej Bystrici dňa 15.02.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K003778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Verzea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 1480/26, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 29K/5/2013 S285
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/5/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Správca JUDr. Jozef Hurtiš úpadcu Andrea Verzea nar. 30.04.1978 v súlade s ustanoveniami § 96 ods. 2 a §
97 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizíciií oznamuje, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti
oddelenej podstate /k.ú. Prievidza LV č. 9895/ a zároveň zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty pre veriteľov
/k.ú. Prievidza LV č. 9895/.

Správca JUDr. Jozef Hurtiš

K003779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Filová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Porubská 696/4, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1982
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/45/2015/S 1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/45/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2, 080 01
Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene
ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Zuzana Filová, bytom Porubská
696/4, 093 01 Vranov nad Topľou, nar. 17.02.1982 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods.
3 zák. č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška
pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:
So sídlom:
IČO:

KARMEN – veľkoobchod potravín s.r.o.
Strojnícka 15, Prešov
36 447 269

Celková suma prihlásenej pohľadávky:

2.171,23 €

Počet uplatnených pohľadávok:

1

Doručenie prihlášok dňa:

14.02.2017

Uplatnenie zabezpečovacích práv:

Neuplatnené

Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:

7/K-1

Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

15.12.2015

V Prešove, dňa 15.02.2017
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu

K003780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dlouhý Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov č. 17, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I.
Všeobecná časť

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn. 1K/56/2015 zo dňa 9. júla 2015 rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka Miroslav Dlouhý, nar. 15. 03. 1974, bytom 059 91 Veľký Slavkov č. 17 a ustanovil do funkcie správcu Mgr.
Ing. Vladimíra Ledeckého, so sídlom Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad (ďalej len „správca“) Uznesenie
o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 135/2015 zo dňa 16. 07.2015, číslo zverejnenia
K015969.

V súlade s ustanovením § 73 ods. 5 ZKR správca počas celého konkurzu zabezpečoval zistenie, zaistenie a
spísanie majetku patriaceho Úpadcovi. Zistený majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej podstaty. Majetok
všeobecnej podstaty tvorili:

Položka

Popis

Súpisová hodnota v Eur

1.

hotovosť

1 660,-

2. – 12.,14.

príjmy úpadcu TPP

777,03

13.

Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predb. správcu

663,88

Správca pri skúmaní majetku nezistil žiaden iný ako horeuvedený hnuteľný ani nehnuteľný majetok patriaci do
všeobecnej podstaty. Suma zisteného majetku predstavuje aj výťažok z konkurzu v celkovej výške 3 100,91 Eur.

Do dňa vypracovania návrhu konečného rozvrhu nezabezpečených veriteľov (ďalej len „návrh“) bolo prihlásených
20 pohľadávok deviatimi veriteľmi. Celková suma prihlásených pohľadávok predstavuje 38 176,18 Eur. Správca po
preskúmaní prihlásených pohľadávok poprel pohľadávky v sume 12 928,05 Eur.

Jedna prihláška pohľadávky v sume 450,- Eur bola doručená správcovi po zverejnení zámeru zostaviť konečný
rozvrh pre nezabezpečených veriteľov a táto pohľadávka už nemôže byť uspokojená.

Por.č. Veriteľ

Obec

Zabezpečená

1

BL Telecom debt, s.r.o.

Bratislava

nie

2

Credium Slovakia, a.s.

Bratislava

3.

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Bratislava

4.

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

5.

Prihlásená suma

Zistená suma

602,14

602,14

nie

3 084,24

3 084,24

nie

12 980,61

1 579,73

Bratislava

nie

556,20

556,20

Igor Škrovina

Poprad

nie

6 745,48

6 745,48

6.

Lukrécia Dlouhá

Nová Lesná

nie

4 833,00

4 383,00

7.

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Bratislava

nie

567,56

353,93

8.

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

Bratislava

nie

1 402,00

1 402,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nie

7 404,95

6 647,61

Po zverejnení návrhu konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov č. 1K/56/2015 S1733 – 77 bola správcovi
doručená žaloba veriteľa vo veci určenia popretej pohľadávky, ktorú správca poprel z dôvodu možného premlčania.
Nakoľko veriteľ vo včas podanej žalobe preukázal, že k popretiu pohľadávky nedošlo, správca prihlásenú
pohľadávku v celkovej sume 556,20 Eur uznal. Celková suma zistených pohľadávok, ktoré sa budú uspokojovať zo
všeobecnej podstaty je 25 354,33 Eur.

Počas konkurzu bolo vedené konanie o určenie popretej pohľadávky pred Okresným súdom v Prešov, sp. zn.
4Cbi/2/2015. Konanie bolo zastavané z dôvodu späťvzatia žaloby uznesením zo dňa 4. októbra 2016, doručené
správcovi dňa 14. 11. 2016.

Ku dňu predloženia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory o určenie popretých
pohľadávok ani žiadne iné prebiehajúce konania týkajúce sa majetku úpadcu.

Správca konštatuje, že v konkurze boli uplatnené pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu v celkovej hodnote
930,23 Eur, z toho pohľadávky proti podstate vo výške 728,40 Eur boli priebežne správcom uhradené. Neuhradené
pohľadávky proti všeobecnej podstate prestavujú celkovú sumu vo výške 201,83 Eur.

Pohľadávka

poznámka

Čiastka

Uhradené

Nedoplatok

Veriteľ

a) odmena zo speňaženia

odmena z položky č. 1

16,60

-

16,60

správca

a) odmena zo speňaženia

odmena z položky č. 13

33,19

-

33,19

správca

a) odmena zo speňaženia

odmena z položky č. 2-12, 14

112,44

-

112,44

správca

a) paušálna odmena správcu

663,88

663,88

-

správca

c) náklady na vedenie spisu, poštovné

54,60

15,00

39,60

správca

c) poplatky bankové

49,52

49,52

-

ČSOB

Správca zverejnil oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo
všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 240/2016 zo dňa 15. 12. 2016, číslo zverejnenia K028358.
V zákonnej lehote žiaden z veriteľov neuplatnil námietku týkajúcu sa pohľadávok proti podstate.

Predmetná suma pohľadávok proti podstate nezahŕňa budúce predpokladané nevyhnutné výdavky vo výške 50,Eur spojené s vedením konkurzného konania do predpokladaného ukončenia konkurzu súvisiacich s
administratívou konkurzu.

Predmetná suma pohľadávok nezahŕňa súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného
rozvrhu výťažku v zmysle sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, ktorý
predstavuje 6,20 Eur.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výťažok dosiahol 3 100,91 Eur a o odpočítaní pohľadávok proti podstate vo výške 930,23 Eur, budúcich
predpokladaných nevyhnutných výdavkov vo výške 50,- Eur a súdneho poplatku vo výške 6,20 Eur je suma určená
na uspokojenie veriteľov / čistý výťažok: 2 114,48 EUR.

II.
Rozvrhová časť

Čistý výťažok určený na uspokojenie veriteľov predstavuje 2 114,48 Eur, čo k pomeru celkovej sume zistených
prihlásených pohľadávok vo výške 25 354,33 Eur predstavuje uspokojenie 8,34 %.

Zistená suma

Uspokojenie

v EUR

v EUR

v%

BL Telecom debt, s.r.o.

602,14

50,22

8,34

2.

Credium Slovakia, a.s.

3 084,24

257,22

8,34

3.
4.
5.
6.
7.

EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Igor Škrovina
Lukrécia Dlouhá
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

1 579,73
556,20
6 745,48
4 383,00
353,93

131,74
46,39
562,55
365,53
29,52

8,34
8,34
8,34
8,34
8,34

8.

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

1 402,00

116,92

8,34

9.

Štefan Holub
SPOLU

6 647,61
25 354,33

554,39
2 114,48

8,34
8,34

P.č.

Veriteľ

1.

III.

Správca týmto v súlade s § 101 ods. 1 ZKR predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov, ktorý zverejní v Obchodnom vestníku a stanovuje lehotu 15 dní na schválenie návrhu rozvrhu od
zverejnenia návrhu rozvrhu v Obchodnom vestníku. Správca rovnako tento návrh pred jeho zverejnením doručí
veriteľovi Credium Slovakia, a.s., ktorý vykonáva pôsobnosť zástupcu veriteľov.

Správca zároveň žiada veriteľov, aby vo vyššie uvedenej lehote poštou na adresu kancelárie správcu Tatranské
námestie 3, 058 01 Poprad, prípadne elektronicky na e-mailovú adresu: spravca@ledecky.sk oznámili číslo
bankového účtu v tvare IBAN a variabilný symbol k uskutočneniu úhrady výťažku.

K003781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Verzea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 1480/26, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 29K/5/2013 S285
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/5/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
podľa
zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom vestníku
zostaviť republiky
rozvrh zo
všeobecnej
podstaty
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Jozef Hurtiš úpadcu Andrea Verzea nar. 30.04.1978 v súlade s ustanoveniami § 96 ods. 2 a § 98 a §
101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizíciií oznamuje, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zároveň zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty pre veriteľov.

Správca JUDr. Jozef Hurtiš

K003782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Rajnoha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boleráz 410, 919 08 Boleráz
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/20/2015 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/20/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp. zl. č. 18
iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. §72
ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac január 2017
súpisová hodnota: 94,70€
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa úpadcu

K003783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bonk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2016 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31K/54/2016 zo dňa 20. decembra 2016 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Milan Bonk, bytom Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, nar. 16.08.1984, pričom za správcu
majetku úpadcu ustanovil JUDr. Tomáša Kališku, so sídlom kancelárie kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu S1743 (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 28. decembra
2016, v čiastke OV 248/2016 a účinným sa stalo dňa 29. decembra 2016.
Týmto v súlade s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis všeobecnej podstaty
majetku úpadcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY
Číslo
Obchodné
súpisovej
meno
zložky
1

Okresný
Košice I

2

Okresný
Košice I

Konkurzy a reštrukturalizácie

Sídlo

Štúrova
040
Košice
Štúrova
súd
040
Košice
súd

IČO Faktúra č.
29,
01 -

-

29,
01

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Číslo
Hodnota
súpisovej
Popis
súpisovej
zložky
zložky
zrážka zo mzdy za mesiac január
3
699,99 €
2017

Deň vydania: 20.02.2017

Hodnota
súpisovej
zložky

Dlžná
suma

Právny dôvod vzniku

1 659,70 €

nevyčerpaná časť preddavku na
1 659,70 €
úhradu nákladov konkurzu

všeobecná

325,34 €

nevyčerpaná časť preddavku na
úhradu
odmeny
a
nákladov 325,34 €
predbežného správcu

všeobecná

Podstata

Podstata
všeobecná

Deň zaradenia do súpisu: 15.2.2017
Dôvod zaradenia do súpisu: vlastnícke právo úpadcu - § 67 ods. 1 písm a) ZKR
Sporný zápis: Poznámka v prospech tretej osoby: V Košiciach, dňa 15. februára 2017
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K003784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urbareal s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 5-9, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 501 641
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca Urbareal s.r.o., so sídlom Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava, IČO: 44 501 641, v súlade
s ustanovením § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v súlade s uloženým záväzným pokynom a na základe
súhlasu veriteľského výboru týmto vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu nasledovný majetok úpadcu:
1. Peňažná pohľadávka - Pohľadávka vo výške 28.110,- Eur za neuhradenú FA č. 10120003, vystavenú dňa
31.12.2012 a splatnú dňa 31.12.2012 voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, P4Y, s.r.o., so sídlom Kalnická
cesta 8, 934 01 Levice, IČO: 44 488 483;
2. Peňažná pohľadávka - Pohľadávka vo výške 19.980,- Eur za neuhradenú FA č. 10120004, vystavenú dňa
31.12.2012 a splatnú dňa 31.12.2012 voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, V.N.M., spol. s.r.o., so sídlom
Sv. Michala 1/2393, 934 01 Levice, IČO: 35 978 490;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 77/2015 pod značkou záznamu K008959 dňa 23.04.2015 ako
súpisové položky majetku s názvom Peňažná pohľadávka, tretí a štvrtý samostatný odsek.
Správca zároveň jednotlivým veriteľom úpadcu oznamuje, že v súlade s ustanovením § 81 ods. 3 ZKR v lehote 60
dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, je ktorýkoľvek z veriteľov úpadcu oprávnený
písomne požiadať správcu o prevod tohto majetku. Ak o prevod tohto majetku požiada viacero veriteľov, správca
prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. V súlade s ustanovením § 81 ods. 5 ZKR sa
prevod tohto majetku na veriteľa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky.
Správca súčasne upozorňuje veriteľov úpadcu, že ak o prevod vyššie uvedeného majetku nepožiada správcu
v lehote 60 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu žiaden z veriteľov úpadcu, tento majetok prestáva podliehať
konkurzu.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K003785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urbareal s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 5-9, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 501 641
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca Urbareal s.r.o., so sídlom Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava, IČO: 44 501 641, v súlade
s ustanovením § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v súlade s uloženým záväzným pokynom na základe
súhlasu veriteľského výboru týmto vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu nasledovný majetok úpadcu:
1. Peňažná pohľadávka - Pohľadávka vo výške 117.600,- Eur za neuhradenú FA č. 1022012, vystavenú dňa
17.12.2012 a splatnú dňa 28.12.2012 voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, Miguel Invest, s.r.o., so sídlom
Nový Tekov č. 231, 935 33 Nový Tekov, IČO: 46 747 061;
2. Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 14.129,12 Eur voči dlžníkovi: Mária Pirková; bytom
Východná 2807/10, 934 01 Levice (ďalej len „Dlžník I“); právny dôvod vzniku: pohľadávka voči Dlžníkovi I
vznikla titulom bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku čiastočnej úhrady faktúry č.
1012012, VS 1012012, vystavenej dňa 01.12.2012 na sumu v celkovej výške 17.129,12 Eur (vrátane DPH)
a splatnej dňa 31.12.2012, vo výške 14.129,12 Eur, dlžníkom úpadcu, spoločnosťou RVZ Group s.r.o., so
sídlom L. Svobodu 4050/5, 058 01 Poprad, IČO: 46 613 633 (spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia,
právny nástupca spoločnosť i-firma P16 s.r.o.), vykonanou v prospech bankového účtu Dlžníka I;
3. Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 22.106,07 Eur voči dlžníkovi: Ing. Slavomír Pirk, bytom
Východná 10, 934 01 Levice (ďalej aj ako „Dlžník II“); právny dôvod vzniku: pohľadávka vznikla titulom
bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej úpadcom bez právneho dôvodu
v prospech Dlžníka II v roku 2011 na základe výdajového pokladničného dokladu č. 301112003,
vystavenému dňa 31.12.2011, s dátumom platby dňa 31.12.2011;
4. Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 150.000,- Eur voči dlžníkovi: Ing. Slavomír Pirk, bytom
Východná 10, 934 01 Levice (ďalej aj ako „Dlžník II“); právny dôvod vzniku: pohľadávka vznikla titulom
bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej úpadcom bez právneho dôvodu
v prospech Dlžníka II v roku 2011 na základe výdajového pokladničného dokladu č. 301112006,
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v prospech Dlžníka II v roku 2011 na základe výdajového pokladničného dokladu č. 301112006,
vystavenému dňa 31.12.2011, s dátumom platby dňa 31.12.2011;
Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 40.000,- Eur voči dlžníkovi: Ing. Slavomír Pirk, bytom
Východná 10, 934 01 Levice (ďalej aj ako „Dlžník II“); právny dôvod vzniku: pohľadávka vznikla titulom
bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej úpadcom bez právneho dôvodu
v prospech Dlžníka II v roku 2012 na základe výdajového pokladničného dokladu č. 301212002,
vystavenému dňa 31.12.2012, s dátumom platby dňa 31.12.2012;
Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 44.690,- Eur voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti P4Y,
s.r.o., so sídlom Kalnická cesta 8, 934 01 Levice, IČO: 44 488 483 (ďalej aj ako „Dlžník III“); právny dôvod
vzniku: pohľadávka vznikla titulom bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej
úpadcom v prospech Dlžníka III v roku 2011 na základe výdajového pokladničného dokladu č. 301212001,
vystavenému dňa 31.12.2011, s dátumom platby dňa 31.12.2011;
Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 68.047,33 Eur voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti P4Y,
s.r.o., so sídlom Kalnická cesta 8, 934 01 Levice, IČO: 44 488 483 (ďalej aj ako „Dlžník III“); právny dôvod
vzniku: pohľadávka vznikla titulom bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej
z účtu úpadcu bez právneho dôvodu zo dňa 15.03.2012 v prospech účtu Dlžníka III;
Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 32.588,40 Eur voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti P4Y,
s.r.o., so sídlom Kalnická cesta 8, 934 01 Levice, IČO: 44 488 483 (ďalej aj ako „Dlžník III“); právny dôvod
vzniku: pohľadávka vznikla titulom bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej
z účtu úpadcu bez právneho dôvodu zo dňa 30.06.2012 v prospech Dlžníka III;

ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 77/2015 pod značkou záznamu K008959 dňa 23.04.2015 ako
súpisová položka majetku s názvom Peňažná pohľadávka, druhý samostatný odsek; v doplnenom znení zverejnený
v Obchodnom vestníku č. OV 86/2016 pod značkou záznamu K010418 dňa 05.05.2016 pod súpisovou položkou
majetku s názvom Peňažná pohľadávka a v ďalšom doplnenom znení zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV
202/2016 pod značkou záznamu K024050 dňa 20.10.2016 pod súpisovými položkami majetku s názvom Peňažná
pohľadávka, prvý až šiesty samostatný odsek.
Správca zároveň jednotlivým veriteľom úpadcu oznamuje, že v súlade s ustanovením § 81 ods. 3 ZKR v lehote 60
dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, je ktorýkoľvek z veriteľov úpadcu oprávnený
písomne požiadať správcu o prevod tohto majetku. Ak o prevod tohto majetku požiada viacero veriteľov, správca
prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. V súlade s ustanovením § 81 ods. 5 ZKR sa
prevod tohto majetku na veriteľa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky.
Správca súčasne upozorňuje veriteľov úpadcu, že ak o prevod vyššie uvedeného majetku nepožiada správcu
v lehote 60 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu žiaden z veriteľov úpadcu, tento majetok prestáva podliehať
konkurzu.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K003786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Paula Černická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 4860/9, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, JUDr., MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/46/2016 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/46/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní oneskorene prihlásených pohľadávok do zoznamu pohľadávok:
V zmysle § 31 ZKR boli do zoznamu pohľadávok dňa 08.02.2017 zapísané nasledovné pohľadávky, ktoré boli
prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:

·

veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Boulevard Haussman 1, Paríž, Francúzsko, zápis v
Registri obchodu a spoločností pod č.: 542097902, celková suma 2.720,31 EUR, z toho istina 1.067,76
EUR, z toho úroky z omeškania 1.153,08 EUR, z toho náklady z uplatnenia 499,47 EUR

V Humennom, 10.02.2017

JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD. - správca

K003787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Radko Kravčuk "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Sidora 72, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5 K/21/2016 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/21/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing.
Radko Kravčuk, nar. 15. 10. 1966, bytom Karola Sidora 72, 034 01 Ružomberok (podnikajúci do 30. 11. 2009 pod
obchodným menom Ing. Radko Kravčuk RAJA, s miestom podnikania: K. Sidora 1840/72, 034 01 Ružomberok,
IČO: 40401430) oznamuje konkurzným veriteľom, že do správcovského spisu 5K21/2016 S 1336 je možné
nahliadať v pracovných dňoch v kancelárii správcu, v Martine, Ul. P. Mudroňa 505/5, v čase od 8,00 hodiny do
14,00 hodiny, pričom správca doporučuje presný termín dohodnúť vopred telefonicky na čísle tel. +421434132965,
+421905348868 alebo mailom: m.ferencikova@mail.t-com.sk.
V Martine dňa 15. 02. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K003788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Cako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majoránova 14764/9, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/34/2016 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/34/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8K/34/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O DORUČENÍ PRIHLÁŠOK PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY
JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Ivan Cako, nar. 28.12.1972, bytom Majoránova 14764/9, 821 07 Bratislava
týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola
správcovi doručená prihláška pohľadávky do konkurzu nasledovne:
- dňa 13.2.2017 od veriteľa UNION zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Bajkalská 29/A,821 08 Bratislava, IČO: 36
284 831, a to: súhrnná prihláška pohľadávok č. 1 až č. 6 , v celkovej sume 5198,68 €, nezabezpečené, ktoré boli
zapísané do konečného zoznamu pohľadávok dňa 14.2.2017
JUDr. Oľga Karásková, správca

K003789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Štefáni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1109/27, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1968
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Ing.
Peter Štefáni, nar. 01.09.1968, bytom Komenského 1109/27, 040 01 Košice v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavova
6, 040 01 Košice, v pracovných dňoch v úradných hodinách 08:00 – 11:30, 13:00 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu
žiadateľa prípadne e-mailom.
V Košiciach, dňa 15.02.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K003790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Čecho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičmany 46, 013 15 Rajecká Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.2.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5K/7/2016 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/7/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Informácia o výsledku ponukového konania

Dolu podpísaná JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, zapísaná v zozname konkurzných
a reštrukturalizačných správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou S 1486
(ďalej len „SKP“) ako konkurzný správca úpadcu Ing. Jaroslav Čecho, nar. 7.2.1965, trvale bytom Čičmany 46, 013
15 Rajecká Lesná, t.č. pozastavená živnosť: Ing. Jaroslav Čecho – SK Real, s miestom podnikania: 013 17
Čičmany 46, IČO: 37 694 391 (ďalej len „Úpadca“) týmto informuje o výsledku III. kola verejného ponukového
konania nasledovne:

V zmysle záväzného pokynu záložného veriteľa: Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01
Kežmarok, IČO: 35 923 130 SKP vyhlásila III. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
Úpadcu, uvedeného v súpise majetku oddelenej podstaty Úpadcu, zverejnenom dňa 21.7.2016 v Obchodnom
vestníku OV č. 140/2016 pod poradovým číslom 1, konkrétne osobný automobil Peugeot 307. Podmienky III. kola
verejného ponukového konania boli zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 7/2017 dňa 11.1.2017.

Pre III. kolo verejného ponukového konania SKP určila, že predaj hnuteľného majetku uskutoční za najvyššiu
ponúknutú cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako 30% hodnoty uvedenej v súpise majetku, t.j. 989,70 Eur. Na
predkladanie ponúk SKP stanovila lehotu 30-tich dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku OV č. 7/2017.

V lehote stanovenej na predkladanie ponúk pre III. kolo verejného ponukového konania boli do kancelárie správcu
doručené tri ponuky.

Všetky tri obálky boli platne s požiadavkami zverejnenými pre ponukové konanie označené ako „Verejné ponukové
konanie – Čecho – NEOTVÁRAŤ“.
Záujemca č. 3 – Michal Ličko, Komenského 36, Sučany ponúkol za hnuteľný majetok nachádzajúci sa v oddelenej
podstate Úpadcu najvyššiu kúpnu cenu (t.j. 1.030,00 Eur), preto SKP uzatvorí kúpnu zmluvu, predmetom ktorej
bude predaj osobného automobilu Peugeot 307 s týmto záujemcom.

V Martine dňa 14.2.2017
JUDr. Marína Gallová, správca

K003791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Paula Černická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 4860/9, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/46/2016 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/46/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisové číslo: 2
Deň zapísania: 15.02.2017
Druh zložky: iná majetková hodnota- § 38 písm. h) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Popis súpisovej zložky majetku: finančná hotovosť
Dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu
Súpisová hodnota: 596,90 EUR

V Humennom, dňa 15.02.2017

______________________________________
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu S1396

K003792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HERIMEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 151, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 618 667
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2013 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/5/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
správca úpadcu HERIMEX, s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 618 667, so sídlom Partizánska 151, 965 01 Žiar nad
Hronom týmto v súlade s ust. § 96 ods. 2 v spojení s ust. § 97 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov oznamuje svoj zámer
zostaviť čiastkový rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka,
a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. Zároveň správca oznamuje, že zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate, do ktorého je možné nahliadnuť každý pracovný deň v úradných hodinách od 09.00
hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod. Je potrebné si vopred dohodnúť termín nahliadnutia na tel. čísle:
048/471 73 39 alebo prostredníctvom žiadosti adresovanej na elektronickú adresu: office@ssr.sk.
Poučenie: Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.

K003793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turczel Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 221 / 35, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/38/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/38/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Renáta Turczel, narodená 23.11.1970, bytom Na
Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu.
Typ súpisnej položky majetku: Pohľadávka z účtu
Číslo účtu

Druh finančných prostriedkov

Mena Výška vkladu Súpisová hodnota

SK79 7500 0000 0040 24038386 peňažné prostriedky zabezpečené zrážkou zo mzdy za 12/2016

Eur

85,81 €

85,81 €

SK79 7500 0000 0040 24038386 peňažné prostriedky zabezpečené zrážkou zo mzdy za 01/2017

Eur

155,60 €

155,60 €

V Nitre, dňa 15.02.2017

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K003794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
sídlisko Lúky 1116/30, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2015 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/57/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Ivan Horvát, narodený 29.09.1982, bytom sídlisko Lúky
1116/30, 952 01 Vráble, Slovenská republika v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu.
Typ súpisnej položky majetku: Pohľadávka z účtu
Číslo účtu

Druh finančných prostriedkov

Mena Výška vkladu Súpisová hodnota

SK70 7500 0000 0040 2241 6902 peňažné prostriedky zabezpečené zrážkou zo mzdy za 12/2016

V Nitre, dňa 15.02.2017

Eur

113,50 €

113,50 €

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu
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K003795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Pšenková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 66/34, 949 01 Nitra-Dražovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/17/2014 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/17/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Adriana Pšenková, narodená 17.03.1969, bytom
Topoľčianska 66/34, 949 01 Nitra-Dražovce v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu nasledovne:
Typ súpisovej položky: Finančné prostriedky

Číslo účtu

Druh finančných prostriedkov

SK78 7500 0000 0040 2073 2741

Zrážky zo mzdy úpadcu vykonané za 12/2016

Eur

50,00 €

50,00 €

SK78 7500 0000 0040 2073 2741

Zrážky zo mzdy úpadcu vykonané za 01/2017

Eur

50,00 €

50,00 €

V Nitre, dňa 15.02.2017

Mena Výška vkladu

Súpisová hodnota

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K003796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Demján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 99, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/11/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Stanislav Demján, narodený 15.2.1978, bytom Žihárec
99, 925 83 Žihárec, Slovenská republika v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu nasledovne:
Typ súpisnej položky majetku: Pohľadávka z účtu
Číslo účtu

Druh finančných prostriedkov

Mena Výška vkladu Súpisová hodnota

SK0675000000004023087354 peňažné prostriedky zabezpečené zrážkou zo mzdy za 01/2017

Eur

536,16 €

536,16 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K003797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Soboňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemčiňany 340, 951 81 Nemčiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.4.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/74/2015 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/74/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Postihnuteľná časť príjmov úpadcu podľa §72 ods.2 ZKR
Zrážky zo mzdy za obdobie 01/2016-01/2017 predstavujú 1226,82 Eur.
Ing. Jozef Kulich - správca

K003798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 354 131
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2014 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Sberbank
Slovensko, a. s. a zámere zostaviť čiastkový rozvrh oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank
Slovensko, a. s.
Advisors k.s. so sídlom: Dolná 6, Banská Bystrica 974 01, IČO: 46 570 675, so sídlom kancelárie: Železničiarska
13, 811 04 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu ABC KLÍMA s. r. o. so sídlom: Tomášikova 19, 821 02
Bratislava, IČO: 31 354 131 v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a. s. so sídlom: Vysoká 9, Bratislava 810 00, IČO: 17 321 123, ktoré
boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť
čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a. s..
Poučenie (v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 ZKR):

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K003799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Vaššová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wilsonovo nábrežie 178, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.1.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/39/2015 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/39/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Postihnuteľná časť príjmov úpadcu podľa §72 ods.2 ZKR
Zrážky zo mzdy za obdobie 12/2015-12/2016 predstavujú 1249,17 Eur.
Ing. Jozef Kulich, správca

K003800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blaško Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 141/38, 058 01 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2016 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

25. iná majetková hodnota
Dôvod zapísania
Právny dôvod
Celková suma
Súpisová hodnota
Deň zapísania

Nespochybniteľné vlastnícke právo úpadcu
Zrážka zo mzdy 01/2017
266,00 €
266,00 €
15.02.2017

V Poprade, 15.02.2017
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Smorada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Exnárova 6621/5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/43/2015 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/43/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

18. iná majetková hodnota
Dôvod zapísania
Právny dôvod
Celková suma
Súpisová hodnota
Deň zapísania

Nespochybniteľné vlastnícke právo úpadcu
Zrážka z dôchodku 01/2017
44,91 €
44,91 €
14.02.2017

V Poprade, 15.02.2017
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K003802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: F.B.A., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 347 651
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prihláška pohľadávky doručená po základnej prihlasovacej lehote podľa § 28 ZoKR
Veriteľ: INFOPORT s.r.o., sídlo: Námestie Hraničiarov 6/a, Bratislava, IČO: 357 07 623
Prihláška pohľadávky v celkovej výške 5.700,00 € doručená dňa 14.2.2017.
V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní
odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

V Bratislave, dňa 15.02.2017
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MK Recovery, k.s., správca úpadcu

K003803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OBUV Partizánske, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražná 891, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 320 595
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/61/2016 S 1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/61/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Barbora Koncová, predbežný správca úpadcu: OBUV Partizánske, a.s., IČO 36320595, Nádražná 891, 95801
Partizánske, Slovensko, týmto v zmysle § 8 ods. 4. Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín,
Blok B, 2. poschodie v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Účastníci konkurzného
konania sú za úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo
správcovského spisu. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 0918 803 803.

V Trenčíne, dňa 15.02.2017

Mgr. Barbora Koncová, správca

K003804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NoPe Trade s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 794 317
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40K/37/2016 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/37/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

1. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 72,67 Eur za neuhradenú faktúru č. 9170425 voči dlžníkovi DETMAR spol. s r.o., Kmeťova 9,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 096 833
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

2. Peňažná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pohľadávka vo výške 99,44 Eur za neuhradenú faktúru č. 32151225 voči dlžníkovi DETMAR spol. s r.o., Kmeťova 9,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 096 833
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

3. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 78,41 Eur za neuhradenú faktúru č. 3230326 voči dlžníkovi DETMAR spol. s r.o., Kmeťova 9,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 096 833
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

4. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 910,40 Eur za neuhradenú faktúru č. 14020625 voči dlžníkovi EUROVIA SK a.s.,
Osloboditeľov 6, 040 17 Košice, IČO: 31 351 518
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

5. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 1.497,74 Eur za neuhradenú faktúru č. 17260625 voči dlžníkovi EUROVIA SK a.s.,
Osloboditeľov 6, 040 17 Košice, IČO: 31 351 518
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

6. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 1.565,24 Eur za neuhradenú faktúru č. 21210725 voči dlžníkovi EUROVIA SK a.s.,
Osloboditeľov 6, 040 17 Košice, IČO: 31 351 518
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

7. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 1.894,80 Eur za neuhradenú faktúru č. 2012040 voči dlžníkovi KANON LOADING
EQUIPMENT B.V., Edisonweg 27-3899, AZ Zeewolde, Netherlands
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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8. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 474,85 Eur za neuhradenú faktúru č. 1850211122 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno,
organizačná zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

9. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 90,27 Eur za neuhradenú faktúru č. 2850191222 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno,
organizačná zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

10. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 113,41 Eur za neuhradenú faktúru č. 385010123 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno,
organizačná zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

11. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 47,65 Eur za neuhradenú faktúru č. 4850200223 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno,
organizačná zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

12. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 28,81 Eur za neuhradenú faktúru č. 5850260323 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno,
organizačná zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

13. Peňažná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pohľadávka vo výške 239,23 Eur za neuhradenú faktúru č. 6850220423 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno,
organizačná zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

14. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 1.174,68 Eur za neuhradenú faktúru č. 7850220523 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno,
organizačná zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

15. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 1.031,38 Eur za neuhradenú faktúru č. 8850260623 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno,
organizačná zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

16. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 273,96 Eur za neuhradenú faktúru č. 9850260723 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno,
organizačná zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

17. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 57,28 Eur za neuhradenú faktúru č. 10850020923 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno,
organizačná zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

18. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 575,75 Eur za neuhradenú faktúru č. 11850270923 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno,
organizačná zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Číslo ZP: 24

19. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 528,73 Eur za neuhradenú faktúru č. 111850270923 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno,
organizačná zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

20. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 2.163,93 Eur za neuhradenú faktúru č. 12850241023 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno,
organizačná zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

21. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 1.465,40 Eur za neuhradenú faktúru č. 13850281123 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno,
organizačná zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

22. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 1.146,20 Eur za neuhradenú faktúru č. 131850281123 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno,
organizačná zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

23. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 1.185,41 Eur za neuhradenú faktúru č. 14850311223 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno,
organizačná zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

96

Obchodný vestník 35/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.02.2017

24. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 987,51 Eur za neuhradenú faktúru č. 2140224 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno, organizačná
zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

25. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 434,63 Eur za neuhradenú faktúru č. 7170324 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno, organizačná
zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

26. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 512,35 Eur za neuhradenú faktúru č. 8170424 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno, organizačná
zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

27. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 1.717,87 Eur za neuhradenú faktúru č. 9260524 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno,
organizačná zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

28. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 792,02 Eur za neuhradenú faktúru č. 16300624 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno, organizačná
zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

29. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 1.438,15 Eur za neuhradenú faktúru č. 18240724 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno,
organizačná zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24
30. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 385,63 Eur za neuhradenú faktúru č. 21250924 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno, organizačná
zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

31. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 393,59 Eur za neuhradenú faktúru č. 24151024 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno, organizačná
zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

32. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 492,15 Eur za neuhradenú faktúru č. 25151024 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno, organizačná
zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

33. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 148,19 Eur za neuhradenú faktúru č. 1050125 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno, organizačná
zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

34. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 362,08 Eur za neuhradenú faktúru č. 34101224 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno, organizačná
zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

35. Peňažná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pohľadávka vo výške 270,02 Eur za neuhradenú faktúru č. 7220525 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno, organizačná
zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

36. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 1.478,16 Eur za neuhradenú faktúru č. 8170425 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno,
organizačná zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

37. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 41,04 Eur za neuhradenú faktúru č. 14110625 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno, organizačná
zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

38. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 98,02 Eur za neuhradenú faktúru č. 19060725 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno, organizačná
zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

39. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 56,86 Eur za neuhradenú faktúru č. 26121125 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno, organizačná
zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

40. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 914,94 Eur za neuhradenú faktúru č. 35161225 voči dlžníkovi OHL ŽS, a.s. Brno, organizačná
zložka Slovensko, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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41. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 896,66 Eur za neuhradenú faktúru č. 2011072 voči dlžníkovi TSS GRADE, a.s., Dunajská 48,
811 08 Bratislava, IČO: 35 802 723
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

42. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 1.984,82 Eur za neuhradenú faktúru č. 27201024 voči dlžníkovi Unipharma - 1 Slovenská
lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

43. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 736,98 Eur za neuhradenú faktúru č. 32011224 voči dlžníkovi Unipharma - 1 Slovenská
lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

44. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 317,47 Eur za neuhradenú faktúru č. 4160225 voči dlžníkovi Unipharma - 1 Slovenská
lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

45. Peňažná pohľadávka
Daňová pohľadávka vo výške 15,- Eur ako preplatok z ročného zúčtovania dane z príjmu za zamestnanca za rok
2015
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

46. Peňažná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka voči spoločníkom vo výške 34.804,- Eur
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 24

K003805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Psotný - PE - PS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žabinská 35, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 180 130
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22R/2/2016 S 1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22R/2/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Barbora Koncová, správca dlžníka: Peter Psotný - PE - PS (33180130) , Žabinská 35, 91105 Trenčín,
Slovenskov reštrukturalizácii, týmto v zmysle § 8 ods. 4. Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení
oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Legionárska
7158/5, 911 01 Trenčín, Blok B, 2. poschodie v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00
hod. Účastníci reštrukturalizačného konania sú za úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca
vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 0918 803 803.

V Trenčíne, dňa 15.02.2017

Mgr. Barbora Koncová, správca

K003806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šiška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníšany 148, 049 16 Magnezitovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.1.1958
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S4K/30/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K30/2016
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise

Správkyňa konkurznej podstaty v nadväznosti na rozhodnutie Okresného súdu v Revúcej č. k. 8Pc5/2016-34 zo
dňa 17.1.2017, ktorým súd schválil súdny zmier vo veci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
úpadcu Jozefa Šišku a Lýdie Šiškovej, vymazáva poznámky vzťahujúce sa k spísanému majetku vo všeobecnej
podstate úpadcu v rozsahu poznámky o režime BSM. Zároveň správkyňa konkurznej podstaty mení u nehnuteľného
majetku spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnému majetku z ktorého na základe dohody o vyporiadaní bezpodielového
spoluvlastníctva manželov pripadol úpadcovi spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnému majetku vo veľkosti ½ k celku:
Stavby:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis
Obec:
Ulica:
Orientačné
Názov
katastrálneho
Číslo
LV:
Súpisné číslo: nepridelené

stavby:

garáž
Revúca
neuvedené
neuvedené
Revúca
LV

číslo:
územia:
nezapísané

Parcelné
číslo
pozemku
na
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová
hodnota
majetku
Pozemky:
Popis: pozemok zastavaný stavbou garáže
Obec:
Názov
Číslo LV: 2010

Deň vydania: 20.02.2017

na

ktorom
úpadcu
:

katastrálneho

stavba

stojí:
:

1

350-

2512
1/2
EUR

Revúca
Revúca

územia:

Parcela registra „C“
Parcelné číslo: 2512
Druh
Výmera
Spoluvlastnícky
Súpisová

pozemku:

zastavané
podiel
hodnota

plochy
(m2):
úpadcu
majetku

a
:
:

Hnuteľná vec / súbor hnuteľných vecí
koberec – kuchyňa
Súpisová hodnota majetku : 60,00 EUR
Mikrovlnná rúra Whirpool
Súpisová hodnota majetku : 40,00 EUR
Umývačka riadu Amika
Súpisová hodnota majetku : 398,37 EUR
Perzský koberec
Súpisová hodnota majetku : 331,97 EUR
Písací stôl
Súpisová hodnota majetku : 33,20 EUR
Krištálový set pohárov na vodu a víno
Súpisová hodnota majetku : 331,97 EUR
Nábytok obývacia stena - zostava
Súpisová hodnota majetku : 464,76 EUR
Televízor Thomson
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Súpisová hodnota majetku: 80,00 EUR

V Banskej Bystrici, dňa 15.02.2017

JUDr. Ďurčeková, správca k.s.

K003807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NoPe Trade s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 794 317
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40K/37/2016 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/37/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. Iná majetková hodnota
Iná majetková hodnota: Pokladňa
Súpisová hodnota: 126.567,- Eur

2. Hnuteľná vec
Osobný automobil FORD TRANZIT
evidenčné číslo: PD854BM
rok výroby: 1997
stav opotrebovanosti: používané

3. Hnuteľná vec
Osobný automobil FIAT ULYSSE
evidenčné číslo: PD168CY
rok výroby: 2002
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stav opotrebovanosti: používané

4. Hnuteľná vec
Stolný počítač MULTIMEDIA COMPUTER SYSTEM
rok výroby: 2008
stav opotrebovanosti: používané

5. Hnuteľná vec
Miešačka MLZ 145G
rok výroby: 2010
stav opotrebovanosti: používané

6. Hnuteľná vec
Uhlová brúska MAKITA 230 mm
rok výroby: 2010
stav opotrebovanosti: používané

7. Hnuteľná vec
Uhlová brúska Ferm
rok výroby: 2010
stav opotrebovanosti: používané

8. Hnuteľná vec
Vysávač
rok výroby: 2011
stav opotrebovanosti: používané

9. Hnuteľná vec
Rýchlovarná kanvica EBD
rok výroby: 2011
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stav opotrebovanosti: používané

10. Hnuteľná vec
Miešadlo MAKITA UT 121
rok výroby: 2012
stav opotrebovanosti: používané

11. Hnuteľná vec
Rýchlovarná kanvica
rok výroby: 2013
stav opotrebovanosti: používané

12. Hnuteľná vec
Vŕtačka DEWALT
rok výroby: 2013
stav opotrebovanosti: používané

13. Hnuteľná vec
Fotoaparát SAMSUNG
rok výroby: 2013
stav opotrebovanosti: používané

14. Hnuteľná vec
Alkoholtester
rok výroby: 2013
stav opotrebovanosti: používané

15. Hnuteľná vec
Rotačná kosačka
rok výroby: 2013
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stav opotrebovanosti: používané

16. Hnuteľná vec
Vysokotlakový čistič
rok výroby: 2013
stav opotrebovanosti: používané

17. Hnuteľná vec
Vysávač podlahový
rok výroby: 2013
stav opotrebovanosti: používané

18. Hnuteľná vec
Ponorný vibrátor
rok výroby: 2013
stav opotrebovanosti: používané

19. Hnuteľná vec
Vibračná hlavica
rok výroby: 2013
stav opotrebovanosti: používané

20. Hnuteľná vec
Mobilný telefón ZTI
rok výroby: 2013
stav opotrebovanosti: používané

21. Hnuteľná vec
Tlačiareň
rok výroby: 2015
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stav opotrebovanosti: používané

22. Hnuteľná vec
Strunová kosačka
rok výroby: 2014
stav opotrebovanosti: používané

23. Hnuteľná vec
Počítačový monitor
rok výroby: 2014
stav opotrebovanosti: používané

24. Hnuteľná vec
Stojan na pneumatiky
rok výroby: 2014
stav opotrebovanosti: používané

25. Hnuteľná vec
Regál do kancelárie
rok výroby: 2014
stav opotrebovanosti: používané

26. Hnuteľná vec
Píla elektrická
rok výroby: 2014
stav opotrebovanosti: používané

27. Hnuteľná vec
Nivelačný prístroj
rok výroby: 2015
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stav opotrebovanosti: používané

28. Hnuteľná vec
Mobilný telefón SAMSUNG GALAXY
rok výroby: 2015
stav opotrebovanosti: používané

K003808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Imreová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Lúky 1110/9, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/37/2015 S 1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/37/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa §72 ods.2
ZKR.
Hnuteľný majetok, peniaze v hotovosti v mene EURO:
Zrážky miezd zasielané zamestnávateľom na účet úpadcu za obd. 11/2016 - 01/2017 v sume 511,89 Eur.
V Nových Zámkoch 15.02.2016
Jozef Kulich, správca

K003809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ingrid Mistríková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelenecká 7/7195, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/14/2016 S 1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa §72 ods.2
ZKR.
Hnuteľný majetok, peniaze v hotovosti v mene EURO:
Zrážky miezd zasielané zamestnávateľom na účet úpadcu za obd. 11/2016 - 01/2017 v sume 798,10 Eur.
V Nových Zámkoch 15.02.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Jozef Kulich, správca

K003810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šišovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pečnianska 1211/9, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/58/2016/S1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/58/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU MAJETKU PODSTÁT
Súpis všeobecnej podstaty (doplnenie):
2.

Typ súpisovej zložky majetku: POHĽADÁVKA
Popis: Pohľadávka úpadcu 5000 EUR voči Martin Domček z titulu Zmluvy pôžičke zo dňa 30.01.2015
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5000 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania súpisovej zložky majetku: 10.02.2017.

V Bratislave, dňa 15.02.2017.
JUDr. Michal Pohovej, správca

K003811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO - AZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 797 541
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
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Spisová značka správcovského spisu: 25K/43/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/43/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 16.02.2016 č. k. 25K/43/2015-109, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 36/2016 zo dňa 23.02.2016, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: AUTO - AZ s.r.o., so sídlom Pekárska
11, 917 01 Trnava, IČO: 35 797 541, ustanovil do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie
Pekárska 11, 917 01 Trnava a zároveň vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu.
V konkurznom konaní Úpadcu bola Správcovi doručená po základnej prihlasovacej lehote prihláška pohľadávky,
ktorú Správca v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok Úpadcu nasledovne:
Veriteľ
Názov

Adresa

IČO

Celková suma

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Korytovská 20, Lužianky

31 434 347

48 246,41 EUR

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K003812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Florinix, s.r.o. " v konkurze "
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 137, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 005 975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/72/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/72/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 ZKR a § 81 ods. 2 ZKR správca zverejňuje v Obchodnom vestníku vylúčenie
majetku úpadcu Florinix, s.r.o.“ v konkurze“, Partizánska cesta 137, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 005 975 zo
súpisu všeobecnej podstaty pod súpisovými zložkami č. I. . Tovar na sklade , súpisová hodnota 108,95, - EUR
a súp. zložka III. Motorové vozidlo, ev.č.: BB 561BV, Renault B 120.65 Messenger K 3120, nákladné vozidlo,
kategória vozidla N2, súpisová hodnota majetku 1.000,-EUR, to na základe súhlasu veriteľského výboru prijaté
uznesením zo zasadnutia veriteľského výboru dňa 03.02.2017.
Dňa 15.02.2017, JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová , správca

K003813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Juriga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popudinské Močidľany 211, 908 61 Popudinské Močidľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1964
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20.02.2017

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/43/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/39/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Milan
Juriga, nar. 16.03.1964, bytom Popudinské Močidľany 211, 908 61 Popudinské Močidľany, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 25K/39/2016, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovné nové súpisové zložky majetku:
A. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE
Č.
súp.
Banka
zložky

Číslo účtu

Popis platby

5.

1000225781/3100

Nárok na zrážku zo mzdy úpadcu za
120,00 EUR
01./2017

Popis stavby

Na parc. č.

LV č.

Katastrálne
územie

Rodinný dom

1557/4

357 Močidľany

Č.
súp.
Parc. Č
zložky

Druh pozemku

Výmera
m2

7.

1557/4

Zastavané
nádvoria

8.

1557/5

Záhrady

Sberbank Slovensko, a.s.

Súpisová hodnota

B. STAVBY
Č.
súp. Súpisné
zložky
stavby

6.

211

č.

Obec

Spoluvl.
Podiel

Súpisová
hodnota

Popudinské
Močidľany

1/8

4 500,00 EUR

Obec

Spoluvl.
Podiel

Súpisová
hodnota

C. POZEMKY

plochy

a

v

LV č.

Katastrálne
územie

224

357 Močidľany

Popudinské
Močidľany

1/8

124,00 EUR

662

357 Močidľany

Popudinské
Močidľany

1/8

374,00 EUR

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K003814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL SLOVAKIA a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Učňovská 10, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 206 172
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31K/49/2013 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/49/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z písomného hlasovania členov veriteľského výboru

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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IČO:
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.02.2017

STEEL SLOVAKIA, a.s. so sídlom Učňovská 10, 040 15 Košice
36206172
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
so sídlom kancelárie Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves

Správca:

Spis. značka súdneho
31K 49/2013
spisu:
Dátum:
8.2.2017
HLASOVANIE o udelení záväzného pokynu súvisiaceho so speňažením majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu a oddelenú podstatu

Program:

Prítomní:
Člen veriteľského

výboru

Zastúpený

Účasť

Slovenská konsolidačná, a.s. – osobne
Ing. Jana Čorejová Malgotová
neprítomný
Osobne
Slovenská konsolidačná, a.s.
Ing. Jana Čorejová Malgotová
neprítomný
Osobne
Ing. Ganriel Kaňuch
Ing. Gabriel Kaňuch
neprítomný
Osobne
TATRA BANKA, a.s.
Mgr. Dušan Gregor
neprítomný
Zberné suroviny, a.s. konajúci prostredníctvom správcu I§R
Osobne
Mgr. Hajnalka Zőld
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
neprítomný
SR - Daňový úrad Košice

pre
účely
uznášaniaschopnosti
V zmysle
prítomný
V zmysle
prítomný
V zmysle
prítomný
V zmysle
prítomný
V zmysle
prítomný

§ 38 ods. 3 ZKR
§ 38 ods. 3 ZKR
§ 38 ods. 3 ZKR
§ 38 ods. 3 ZKR
§ 38 ods. 3 ZKR

Ad 1.
Správca konkurznej podstaty sa v rámci svojej žiadosti zo dňa 23.1.2017 obrátil na členov veriteľského výboru so
žiadosťou o uloženie záväzného pokynu vo veci speňaženia majetku zapísaného do súpisu oddelenej
a všeobecnej podstaty ako podniku formou ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z.
v znení neskorších predpisov.

Stanoviská jednotlivých členov VV k uloženiu záväzného pokynu:
·

Slovenská konsolidačná, a.s. a Daňový úrad Košice zastúpený Slovenskou konsolidačnou, a.s.

súhlasí s uložením záväzného pokynu na speňaženie majetku ako podniku prostredníctvom ponukového konania za
podmienok uvedených v žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu zo dňa 23.1.2017.
·

Ing. Gabriel Kaňuch

súhlasí, aby bol majetok úpadcu speňažený predajom podniku v zmysle žiadosti správcu konkurznej podstaty
o uloženie záväzného pokynu zo dňa 23.1.2017, značka 31K/49/2013 S1169.
·

TATRA BANKA, a.s.

súhlasí so speňažením oddelenej podstaty Tatra banky, a.s. na základe predaja podniku v zmysle žiadosti správcu
konkurznej podstaty.
·

Zberné suroviny, a.s. konajúci prostredníctvom správcu I & R KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

súhlasí s uložením záväzného pokynu na speňaženie majetku ako podniku prostredníctvom ponukového konania za
podmienok uvedených v žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu zo dňa 23.1.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Na základe uvedeného veriteľský výbor prijal nasledujúce uznesenie:
Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného do súpisu oddelenej
a všeobecnej podstaty za podmienok uvedených v žiadosti správcu zo dňa 23.1.2017.

Ad 2.
Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV)
správcovi úpadcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. a na Okresný súd Košice I.
Predseda VV zároveň zaviazal správcu zverejniť predmetnú zápisnicu v Obchodnom vestníku SR.

Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru

–––––––––––––––––––––––––––––––
Daňový úrad Košice
predseda veriteľského výboru

V Bratislave, dňa 8.2.2017
Za správnosť: Ing. Jana Čorejová Malgotová

K003815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Chrenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Dudu 2011/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 1K 21/2016 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 21/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Šamaj, správca úpadcu: Patrik Chrenko, nar. 06.07.1990, J. Dudu 2011/4, 031 01 Liptovský
Mikuláš, sp. zn. 1K 21/2016, v zmysle § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii, oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Raková 683, 023 51 Raková v pracovných dňoch pondelok až piatok, v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod. Žiadosti o
nahliadnutie do správcovského spisu spolu s termínom nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese
správcu, telefonicky na čísle 041/434 16 61 alebo elektronickou poštou na adrese: jsspravca@gmail.com.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Rakovej, 09.02.2017
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K003816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Németh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banková 421/22, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/35/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/35/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Por.č.

Súpisová zložka majetku

Deň zápisu

Dôvod zápisu

Súpisová hodnota

Peňažná pohľadávka z pracovného pomeru-zrážka zo mzdy za mesiac
Majetok podliehajúci konkurzu, nadobudnutý
15.2.2017
152,65-€
január v rozsahu podliehajúcom konkurzu
po vyhlásení konkurzu
Peňažná pohľadávka z výsluhového dôchodku za mesiac január - v
Majetok podliehajúci konkurzu, nadobudnutý
17.
15.2.2017
190,94-€
rozsahu podliehajúcom konkurzu
po vyhlásení konkurzu
16.

K003817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Németh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banková 421/22, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/35/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/35/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ponukové konanie v zmysle § 92 ods.1 písm. d) ZKR
Správca konkurznej podstaty úpadcu: Alexander Németh, nar.04.12.1969, trvale bytom Banková 421/22, 076 41
Biel oznamuje v súlade s ust. § 92 ods.1 písm. d) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlásuje 1.kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Predmet ponukového konania: - osobné motorové vozidlo KIA ceed 1.4 CVVT Extra, červenej farby,
VIN:U5YFF24128L074958, rok.výroby 2007, EČ:TV349CP, najazdené 239.000km, ktorého súpisová hodnota je
2.000,- EUR, 10ks airbag, posilňovač riadenia, elektricky predné okná, rádio/CD/mp3.
Bližšie informácie k predmetu ponukového konania poskytne správca na tel.č.0905665196. Obhliadku vozidla je
možné dohodnúť na tel.č. 0940744633.
Podmienky ponukového konania:
1.
Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením
"Ponukové konanie Németh - neotvárat". Miestom predkladania ponúk bude kancelária správcu. Lehota na
podávanie ponúk je 14 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2.
V prvom kole ponukového konania je správca povinný odmietnuť všetky ponuky s cenou nižšou ako 60 %
súpisovej hodnoty (minimálna cena). Na ponuky, ktoré sú urobené v rozpore s týmto bodom, sa neprihliada.
3.

Návrh písomnej ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
-

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku

musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu auta – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukazu resp.
obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra nie staršieho ako
3 mesiace, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby )
-

musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,

musí byť doručený osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke
s označením „ponukové konanie Németh – NEOTVÁRAŤ“ v lehote stanovenej správcom v uverejnenom
ozname o podmienkach ponukového konania. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí
dátumom doručenia a poradovým číslom.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
5. Správca je povinný bez zbytočného odkladu po otvorení obálok s ponukami oboznámiť zabezpečeného veriteľa s
víťaznou ponukou a zároveň mu oznámiť stanovisko, či správca považuje víťaznú ponuku za primeranú alebo
navrhuje všetky ponuky odmietnuť z dôvodu neprimerane nízkej navrhnutej kúpnej ceny.
6. Zabezpečený veriteľ bez zbytočného odkladu oznámi správcovi svoje stanovisko k vyhodnoteniu víťaznej
ponuky a odporučí správcovi uzatvoriť, resp. neuzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý predložil víťaznú
ponuku.
7. V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zo strany zabezpečeného veriteľa o prijatí
ponuky správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, v zmysle ktorej úspešný záujemca zaplatí kúpnu
cenu správcovi najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy.
8. Správca je oprávnený odmietnuť každú predloženú ponuku.

K003818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BROKAT MEDIA s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 875 409
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/13/2015/S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/13/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Úpadca: BROKAT MEDIA s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46875409
Správca : JUDr. Daniel Janšo, Horná 2, 97401 Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 2R/13/2015
Spisová značka správcovského : 2R/13/2015/S1500
Miesto hlasovania: hlasovanie per rollam ﴾elektronicky mailom﴿
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Čas hlasovania: hlasovanie per rollam ﴾elektronicky mailom﴿
Dátum hlasovania: písomné hlasovanie v elektronickej podobe do piatich do pracovných dní

Veriteľský výbor zvolený na schôdzi veriteľov 31.03.2016 v zložení
Predseda:
Montauro, s.r.o.
v zastúpení IMP Consulting, s.r.o. v mene
ktorej koná JUDr. František Imrich

Členovia veriteľského výboru:
Fobosila s.r.o. - v zastúpení JUDr. Martin Dianiška
RONVIL s.r.o. - v zastúpení JUDr. Jana Hlucháňová
Predseda veriteľského výboru zvolal zasadnutie veriteľského výboru s programom:

1.Otvorenie
2. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu na odpredaj pohľadávok na základe informácii správcu o výsledku V.
kola ponukového konania, doručenej 01.02.2017 .
3.Záver.

K bodu 1. :
Podľa § 38 ods. 3﴿ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov ﴾ďalej ZKR﴿: „
Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“

K bodu 2.:
Na požiadanie správcu, predseda veriteľského výboru vyzval písomnou elektronickou formou prostredníctvom
e-mailu členov veriteľského výboru aby o vyššie uvedenom bode programu hlasovali „per rollam“.
Členovia veriteľského výboru hlasovali o udelení záväzného pokynu na odpredaj pohľadávok jedinému záujemcovi
INTERCASH, s.r.o., IČO: 35747480, sídlo Pekníková 9, 841 02 Bratislava, ktorý v V. kole ponukového konania
zverejnenom v OV č. 9/2017 zo dňa 13.01.2017 ponúkol za súbor pohľadávok, ako celok, zaradených do
všeobecnej podstaty úpadcu kúpnu cenu vo výške 251,- Eur, pričom záujemca kúpnu cenu uhradí pred podpisom
Zmluvy o postúpení pohľadávok.
Hlasovanie veriteľského výboru:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor neudeľuje záväzný pokyn na odpredaj pohľadávok zaradených do všeobecnej podstaty
úpadcu vyššie uvedenému záujemcovi INTERCASH, s.r.o., IČO: 35747480, sídlo Pekníková 9, 841 02
Bratislava za kúpnu cenu vo výške 251,- Eur, pričom záujemca kúpnu cenu uhradí pred podpisom Zmluvy
o postúpení pohľadávok.

K bodu 3.:
Predseda veriteľského výboru konštatoval , že 8. zasadnutie veriteľského výboru prebehlo podľa programu.
Zápisnica bola vyhotovená v 5 origináloch 1x správca , 1x súd, 1x predseda veriteľského výboru, po 1 vyhotovení
členovia veriteľského výboru.

predseda veriteľského výboru
Montauro, s.r.o.
v zastúpení IMP Consulting, s.r.o. v mene
ktorej koná JUDr. František Imrich

K003819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Šmigura
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 56, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szabóová
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2013 S 1525
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2013
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Zuzana Szabóová, správca úpadcu Ing. Jaroslava Šmigura, nar. 01.08.1957, bytom Novozámocká 56,949 05
Nitra, fyzická osoba oprávnená podnikať pod obchodným menom : Ing. Jaroslav Šmigura – JARO, s miestom
podnikania Novozámocká 56,949 05 Nitra, IČO: 41 820 312, v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje
svoj zámer zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov.
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Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a veriteľov pohľadávok proti podstate k
dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor (zástupca veriteľov) a každý
kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu
poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť
vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.

V Nových Zámkoch dňa 15.02.2017
JUDr. Zuzana Szabóová

K003820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Chrenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Dudu 2011/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 1K 21/2016 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 21/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o vyhlásení konkurzu/Notice of bankruptcy
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: Patrik Chrenko, nar.
06.07.1990, bytom J. Dudu 2011/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 1K 21/2016 zo dňa 31.01.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Patrik Chrenko, born 06.07.1990, place: J. Dudu 2011/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, (hereinafter only ,, the
Bankrupt “), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Žilina, No. 1K 21/2016 dated 31st of
January 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 06.02.2017. Dňom 07.02.2017
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bartislava was published on 06th of February 2017. Bankruptcy was declared on
07th of July 2016.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásením
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1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásením
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall
be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with
the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a
restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the
bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Jozef Šamaj, Raková 683, 023 51 Raková, Slovenská
republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu;
pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská
republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci
po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Jozef Šamaj, address Raková
683,023 51 Raková, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period
within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application to the court District Court Žilina/ Okresný súd Žilina, address Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic (§ 28 sec. 2
BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second
sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
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the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5
BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28
sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
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13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
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nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to
the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and to decide, if in respect to
his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be
stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfil the objections of
bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Civil
process order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Rakovej dňa 09.02.2017/ In Raková 09.02.2017
JUDr. Jozef Šamaj, správca / JUDr. Jozef Šamaj, truste of the bankrupt

K003821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Golianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kriváň 518, 962 04 Kriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.2.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 4K/83/2016-S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/83/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ján Čipka, správca konkurznej podstaty úpadcu Denisa Golianová, nar. 4.2.1990, bytom Kriváň č. 518,
Kriváň, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k.
4K/83/2016-37 zo dňa 2.2.2017 oznamujem, ž v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. O konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z.
O správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii
správcu na ulici Partizánska č. 197 v Hnúšti, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase od 8,30 hod do
11,30 hod a od 13,00 hod do 16,00 hod po predchádzajúcej dohode so správcom. Požiadať o nahliadnutie do spisu
je možné v sídle kancelárie správcu v úradných hodinách alebo telefonicky na číslo 047/5422698, 0905252885
alebo elektronicky na adrese advokat@hnusta.org.
V Hnúšti, dňa 15. februára 2017
JUDr. Ján Čipka, správca

K003822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Golianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kriváň 518, 962 04 Kriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.2.1990

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 4K/83/2016-S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/83/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vec:
Re:

Informácia
Information

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: Denisa Golianová, nar.
4.2.1990, bytom Kriváň č. 518, Kriváň (ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica č.k. 4K/83/2016-37 zo dňa 2.2.2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 29/2017 dňa
10.2.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustees
of the bankrupt: Denisa Golianová, born 4 February 1990, lives in: Krivaň 518, Krivaň, Slovak Republic, (hereinafter
only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica No.
4K/83/2016-37 dated 2th February 2016, published in Commercial bulletin No. 29/2017 on 10th February 2017, the
bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Ján Čipka, Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa,
Slovenská republika v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd, na neskôr doručené prihlášky sa prihliada, avšak veriteľ nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only “the BRA“) the
registration has to be filled in a special registration form and registered in one copy to the bankruptcy trustee to the
address JUDr. Ján Čipka, Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa, Slovak Republic in a time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy; one copy has to be delivered in the District Court of Banská Bystrica. The
registration forms delivered to the bankruptcy trustee later shall be considered, however the creditor cannot exercise
voting rights and other rights associated to the registered claim.
Prihláška musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky
sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky, podpis.
The registration must contain basic essentials, otherwise the application will not be considered. The basic essentials
of application are: name, surname and place of residence or business name and registered office address of
creditor; name, surname and place of residence or business name and registered office address of bankrupt; the
legal cause of the claim; order of satisfaction of the claim from general estate; the amount of the claim and
signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva a to v základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
A separate application form must be applied for each secured claim, stating the secured amount, type, order,
subject matter and legal cause of a security right. It must be registered within the primary filing period of 45 days
from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
The application form of the conditional claim must contain a condition, upon which the claim will arise or condition on
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The application form of the conditional claim must contain a condition, upon which the claim will arise or condition on
which the claim origin depends.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The total amount of the claim in the application shall be divided into principal and interest, whereby interest in the
application is divided according to the legal cause of the origin.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou.
The claim has to be registered in Euros. If the claim is not registered in Euros, the amount of the claim is determined
by the bankruptcy trustee by the calculation according to the reference exchange rate set and published on the day
of bankruptcy declaration by European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is applied in currency
which exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of
claim shall be determined by bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents providing the information stated in the application form must be attached to the application. The creditor
who is an accounting entity states a proclamation of the fact that the claim is accounted in creditor’s accountancy,
the scope of accounting the claim or the reasons why the claim is not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada.
To the application of a non-monetary claim an expert opinion must be attached determining the value of
non-monetary claim, otherwise the application will not be considered.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
A creditor who does not have a residence or a registered office or a branch company in the Slovak Republic is
obliged to appoint a representative for the delivery with a residence or a registration office in the Slovak Republic
and to notify the appointment of such representative in writing to the bankruptcy trustee, otherwise the delivery of
such creditor will be accomplished only by the publishing in the Commercial bulletin.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou nemožno opraviť ani doplniť.
The submission by which the claim was registered cannot be corrected nor amended.
Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk.
The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the Bankrupt.
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JUDr. Ján Čipka,
správca
Trustee of the bankrupt

K003823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Homolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakytová ulica 406 / 12, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Bohuslav Gelatka, so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica ako správca
úpadkyne: Zuzana Homolová, nar. 24.08.1981, bytom Rakytová 406/12, 971 01 Prievidza zverejňujem v zmysle §
101 zákona č. 7/2005 Z.z. tento návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:
·
·
·
·
·
·

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 30.08.2016, spis. zn. 38K/28/2016-64, ktoré bolo dňa 05.09.2016
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 170/2016, vyhlásil konkurz na majetok úpadkyne. Konkurz bol uznaný
za malý.
V súlade s ust. § 96 ods. 2 bol v Obchodnom vestníku zverejnený oznam o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate a zámer zostaviť rozvrh. Námietky voči poradiu pohľadávok proti podstate neboli vznesené.
Do konečného rozvrhu výťažku boli zaradené jednotlivé výťažky zo speňaženia a zabezpečenia majetku
úpadcu celkovo vo výške 2.714,91 eur.
V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti podstate v celkovej výške 1.201,53 eur.
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je vo výške 1.513,38 eur.
Uspokojenie veriteľov z výslednej sumy výťažku je na úrovni 6,40 % zo zistenej sumy prihlásených
pohľadávok.

Názov veriteľa
Consumer Finance Holding, a.s.
Consumer Finance Holding, a.s.
Tatra banka, a.s.
Tatra banka, a.s.
Tatra banka, a.s.
Tatra banka, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Poštová banka, a.s.
Spolu:

Zistená suma
2 130,98 €
1 029,57 €
810,18 €
5 297,70 €
1 297,32 €
636,69 €
2 981,17 €
9 449,11 €
23 632,72 €

Percentuálny podiel
9,02%
4,36%
3,43%
22,42%
5,49%
2,69%
12,61%
39,98%
100,00%

Výška uspokojenia
136,46 €
65,93 €
51,88 €
339,25 €
83,08 €
40,77 €
190,91 €
605,10 €
1 513,38 €

Podľa § 101 ods. 1 ZKR predkladám návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
úpadkyne a súčasne určujem lehotu 15 dní na jeho schválenie, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Zároveň týmto vyzývam veriteľov prihlásených a zistených pohľadávok, aby poštou na adresu sídla správcu alebo
elektronickým podaním na e-mailovú adresu info@akgelatka.sk oznámili svoje platobné údaje v rozsahu číslo
bankového účtu v tvare IBAN a variabilný symbol, na ktorý účet budú v prípade schválenia konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty poukázané finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie ich v konkurze
prihlásených a zistených pohľadávok.
Mgr. Bohuslav Gelatka, správca
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K003824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DSV-AS, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 465 101
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2014 S 1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca úpadcu: DSV-AS, a.s. v konkurze, Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO:
36 465 101, týmto v súlade s ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 21.03.2017
o 10:00 hod. na adrese: Seberíniho 2, 821 03 Bratislava (polyfunkčný dom – blok C, 1. poschodie).
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze.
2. Informácia o stave konania.
3. Voľba zástupcu veriteľov.
4. Záver.
Prezentácia veriteľov začne o 09:45 hod.. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby
aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na
zastupovanie.
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

V Bratislave, dňa 15.02.2017

K003825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Somorovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozvodná 17, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1976
Obchodné meno správcu:
AB restructuring k.s.
Sídlo správcu:
Dostojevskeho rad 19, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: S 1611
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/48/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladám súpis majetku úpadcu Silvia Somorovská, nar. 06. 06. 1973, bytom Rozvodná 17,
831 01 Bratislava, občan SR:
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A. Peňažná pohľadávka podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno d)
vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

Druh

Adresa, kde sa hnutelná věc nachádza

Finančná hotovosť

Zápotok 70, 900 81 Šenkvice

Aktuálna cena v €
1.660,- EUR

AB restructuring k. s.
Mgr. Alexej Vašek - komplementár

K003826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fima möbel, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 2, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 234 613
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/24/2012 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/24/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu Fima möbel, s.r.o., so sídlom Jesenského 2,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 234 613, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka č.: 11759/T, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu do správcovského spisu vedeného
pod sp. zn. 36K/24/2012 S 1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, a to
každý pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod., vždy len po
predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977 alebo
prostredníctvom e-mailu na bratislava@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2
pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K003827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HanSpa Medica, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 57/19, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 946 911
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/31/2015 S1436
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 23K/31/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/31/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu HanSpa Medica, spol. s r.o., so sídlom
Robotnícka 57/19, 905 01 Senica, IČO: 44 946 911, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 24312/T, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu do správcovského
spisu vedeného pod sp. zn. 23K/31/2015 S 1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Šoltésovej 2, 811 08
Bratislava, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00
hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989
977 alebo prostredníctvom e-mailu na bratislava@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2
pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K003828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIKA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opoj 103, 919 32 Opoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 793 333
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu MIKA, spol. s r.o., so sídlom 919 32 Opoj 103,
IČO: 35 793 333, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
28472/T, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
36K/2/2015 S 1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, a to každý pracovný
deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod., vždy len po predchádzajúcom
dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu na
bratislava@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa
objednania sa.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K003829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SCHIMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bučany 595, 919 28 Bučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 868 201
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/4/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/4/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu SCHIMA s.r.o., so sídlom Bučany 595, 919 28
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu SCHIMA s.r.o., so sídlom Bučany 595, 919 28
Bučany, IČO: 35 868 201, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka
č.: 26848/T, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu do správcovského spisu vedeného pod sp.
zn. 23K/4/2015 S 1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, a to každý
pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod., vždy len po
predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977 alebo
prostredníctvom e-mailu na bratislava@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2
pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K003830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TELEKOMUNIKATION & MORE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 120, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 927 631
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/27/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/27/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu TELEKOMUNIKATION & MORE s.r.o., so
sídlom Fučíkova 120, 925 21 Sládkovičovo, IČO 44 927 631, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 24218/T, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu do
správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 23K/27/2016 S 1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 16:00 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel.
č. +421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu na bratislava@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné
realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K003831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Weissenborn
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kengyeľská 404/1, 930 10 Dolný Štál
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1956
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/5/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu Weissenborn, nar. 15.06.1956, bytom
Kengyeľská 404/1, 930 10 Dolný Štál, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu do správcovského
spisu vedeného pod sp. zn. 36K/5/2014 S 1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Šoltésovej 2, 811 08
Bratislava, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00
hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989
977 alebo prostredníctvom e-mailu na bratislava@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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977 alebo prostredníctvom e-mailu na bratislava@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2
pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K003832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vera Shufliarska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E. M. Šoltésovej 2508/40, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavrač
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/52/2014 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/52/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov
Konkurz na majetok úpadcu Vera Shufliarska, nar. 10.04.1964, bytom E. M. Šoltésovej 2508/40, 960 01 Zvolen bol
vyhlásený uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. 2K/52/2014-20 zo dňa 16.09.2014, zverejnený v
Obchodnom vestníku č. OV 180/2014 dňa 22.09.2014 a zároveň týmto uznesením bol ustanovený do funkcie
správcu konkurznej podstaty JUDr. František Vavrač, správca, so sídlom Horná 51, Banská Bystrica.
V súlade s § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKV“) predkladá
JUDr. František Vavrač, správca konkurznej podstaty úpadcu Vera Shufliarska, nar. 10.04.1964, bytom E. M.
Šoltésovej 2508/40, 960 01 Zvolen konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov.
Všeobecnú podstatu majetku tvoria príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu § 72 ods. 2 ZKR v sume 900,- € a
hnuteľný majetok, a to peňažná pohľadávka v sume 1 660,- € a 30% obchodný podiel v spoločnosti EUROSTAV
ZVOLEN spol. s r.o. , Môťovská 369/5, 960 01 Zvolen, IČO: 36 719 781 vo vlastníctve úpadcu, ktorý bol vylúčený
z konkurznej podstaty z dôvodu nemajetnosti spoločnosti už ku dňu vyhlásenia konkurzu úpadcu, o čom svedčí aj tá
skutočnosť, že súd začal konanie o zrušenie spoločnosti. Podľa potvrdenia Daňového úradu v Banskej Bystrici zo
dňa 16.06.2015 spoločnosť EUROSTAV ZVOLEN spol. s r.o. podala za zdaňovacie obdobie rokov 2010, 2011,
2012 a 2013 daňové priznanie s nulovým výsledkom a za rok 2014 ani nebolo podané daňové priznanie.
Uznesením č.k. 61 Cbr/113/2015-5 zo dňa 22.04.2015 Okresný súd Banská Bystrica začal konanie o zrušenie
obchodnej spoločnosti EUROSTAV ZVOLEN spol. s r.o., Môťovská 369/5, 960 01 Zvolen, IČO: 36719781 a
uznesením č.k. 61Cbr/113/2015-31 zo dňa 07.03.2016, právoplatným dňa 02.04.2016 Okresný súd Banská Bystrica
spoločnosť EUROSTAV ZVOLEN spol. s r.o., Môťovská 369/5, 960 01 Zvolen, IČO: 36 719 781 zrušil bez likvidácie
a dňom 27.05.2016 bola spoločnosť EUROSTAV ZVOLEN spol. s r.o., Môťovská 369/5, 960 01 Zvolen, IČO: 36 719
781 ex offo vymazaná z obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici. Na základe uvedených
skutočností bol so súhlasom súdu (viď. OV 166/2016 zo dňa 26.08.2016) 30% obchodný podiel v spoločnosti
EUROSTAV ZVOLEN spol. s r.o. , Môťovská 369/5, 960 01 Zvolen, IČO: 36 719 781 vo vlastníctve úpadcu vylúčení
z majetku všeobecnej podstaty a uvedená skutočnosť bola zverejnená v OV 174/2016 zo dňa 09.09.2016. Na
základe vyššie uvedeného potom celkový príjem konkurznej podstaty predstavuje suma 2 560,- €. Súčasť podstaty
majetku tvoria aj preplatky na dani z príjmu a úroky v banke, ktoré sú nižšie špecifikovanie pod bodom 2.
Keďže bol majetok úpadcu týkajúci sa všeobecnej podstaty speňažený, zverejnil správca dňa 06.12.2016
v Obchodnom vestníku č. 233/2016 oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere
zostaviť rozvrh pre nezabezpečených veriteľov. V súlade s § 96 ods. 3 ZKR uplynula lehota na podanie námietok
proti zaradeniu, resp. nezaradeniu pohľadávok proti podstate dňa 06.01.2017. Námietky neboli podané žiadnym
z veriteľov.
1. Pohľadávky proti podstate priradené k všeobecnej podstate.
Počas konkurzného konania boli vynaložené v súlade s ustanovením § 87 ZKR len najnutnejšie výdavky na správu
a speňažovanie majetku. Celková výška uznaných pohľadávok proti všeobecnej podstate k 15.02.2017 predstavuje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a speňažovanie majetku. Celková výška uznaných pohľadávok proti všeobecnej podstate k 15.02.2017 predstavuje
sumu 364,45 €.
V záujme celkového prehľadu pre veriteľa o pohľadávkach proti všeobecnej podstate v tabuľkovej forme uvádzam
celkový prehľad o pohľadávkach proti všeobecnej podstate, podľa termínu ich vzniku, splatnosti a uspokojovania
v tomto konkurznom konaní č. 2K/52/2014 v prílohe č. 1 k tomuto rozvrhu.
1.
·
·
·
·
·
·

Výpočet sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov.
Príjmy celkom:
2 948,07 €
Preplatok dane z príjmu FO za rok 2014 a 2015:
+
387,99 €
Povinná zrážka zo mzdy za január až december 2016:
+
900,00 €
Úroky v banke:
+
0,08 €
Speňaženie majetku:
+ 1 660,00 €
Pripadajúca výška pohľadávok proti podstate
364,45 €

Celkom príjem všeobecnej podstaty po odpočítaní nákladov

+ 2 583,62 €

Vzhľadom na vyššie uvedené, potom suma určená v tomto konečnom rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov na
pomerné uspokojenie ich pohľadávok je vo výške 2 583,62 €. Pretože nie je možné uspokojenie nezabezpečených
pohľadávok v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky, a to koeficientom, ktorý bol
vypočítaný ako podiel výslednej sumy určenej na uspokojenie veriteľov všeobecnej podstaty k celkovej výške
uznaných pohľadávok všeobecnej podstaty (2 583,62 €/ 6 907,55 € = 0,37402841818 zaokrúhlene 0,374028).
Celkom
uplatnená
pohľadávka VP

P.č. Veriteľ

1

EOS KSI Slovensko,
s.r.o., Pajštúnska
5,
851 02 Bratislava,
3 085,07 €
IČO: 35 724 803

2

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
204,94 €
005

3

4

5

6

Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29.
Augusta 8-10,
813 63 Bratislava,
807,30 €
IČO: 30 807 484
Union zdravotná
Poisťovňa, a.s.,
Bajkalská 29/A,
466,31 €
821 08 Bratislava,
IČO: 36 284 831
Železničná spoločnosť
Cargo Slovakia, a.s.,
Drieňová 24,
537,34 €
820 09 Bratislava,
IČO: 35 914 921
EOS KSI Slovensko,
s.r.o., Pajštúnska
5,
851 02 Bratislava,
1 806,59 €
IČO: 35 724 803
Spolu

6 907,55 €

Suma pripadajúca Koeficient
pre Uspokojenie
Celkom zistená
na
uspokojenie rozvrh veriteľov VP veriteľa VP
pohľadávka VP
VP
(ust. § 95 ZKR)
Eur
3 085,07 €

0,374028

1 153,90 €

204,94 €

0,374028

76,65 €

807,30 €

0,374028

301,95 €

466,31 €

466,31 €

0,374028

174,42 €

537,34 €

537,34 €

0,374028

200,98 €

0,374028

675,72 €

3 085,07 €

204,94 €

807,30 €

1 806,59 €

6 907,55 €

1 806,59 €
6 907,55 €

v

2 583,62 €

V zmysle § 101 ods. 1 ZKR určujem Vám zástupcovi veriteľov lehotu 20 dní na schválenie konečného rozvrhu
výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov, ktorá začína plynúť odo dňa zverejnenia v
Obchodnom vestníku.
JUDr. František Vavrač, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

131

Obchodný vestník 35/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.02.2017

K003833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jacko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 5, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/60/2014 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/60/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 40
Pohľadávka 280 Eur, voči Lesná spoločnosť Roztoky pozemkové spoločenstvo Sačurov, výnos z hospodárenia so
súpisovou zložkou č. 23 za rok 2016
Súpisová hodnota: 280,- Eur

K003834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jacko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 5, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/60/2014 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/60/2014
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Oznamujem výmaz poznámky o spornom zápise k súpisovej zložke č. 25, ktorá bola zverejnená v OV č. 184/2015,
dňa 25.09.2015 v nasledovnom znení
V katastri nehnuteľností je ako vlastník uvedený úpadca s manželkou Eva Jacková. Bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov zaniklo 04.08.2003. Správca nedisponuje dokladom o tom ako bolo vo vzťahu k tejto nehnuteľnosti
vysporiadané. Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti: Eva Jacková

K003835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Martinů
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižné Repáše 82, 053 71 Nižné Repáše
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.5.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Agátova 6, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2016 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/57/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mzda za január 2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou; súpisová hodnota 54,45 Eur.
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K003836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Koniarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškova 4/25, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Mikuláš Takáč, správca konkurznej podstaty úpadcu: Veronika Koniarová, nar.19.06.1991, bytom Matúškova
4/25, 031 05 Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová, zvoláva v súlade s ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ZKR) prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 31. marca
2017 o 10,30 hod. v kancelárii správcu, ul. Timravy 23, 1. posch., č. dv. 205 v Martine.
Program schôdze:
1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze a zistenie uznášaniaschopnosti
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
6. Rôzne a záver
Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra nie starší ako tri
mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
V Martine, 15. 02. 2017
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K003837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KG Export s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 992/45, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 122 781
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2016/S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing Emil Čerevka, správca dlžníka KG Export s.r.o. , so sídlom Štefánikova 992/45, IČO:47 122 781 , 059 01
Spišská Belá , v zmysle ustanovenia §34 ods. 1. zákona č. 7/2005 Z. z. okonkurze a reštrukturalizácií zvoláva prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 24.3.2017 o 14:00 hodine v sídle kancelárie správcu , ulica Štefániková
17, 066 01 Humenné.
Program schôdze : 1. Prezentácia 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania ,zistenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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stanoviska veriteľov prihlásených pohľadávok 3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle §36
zákona č. 7/2005 Z. z. 4. Voľba veriteľského výboru 5. záver.
Pri prezentácií veritelia -fyzické osoby predložia doklad totožnosti ,veritelia -právnické osoby predložia
výpis z obchodného registra. zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Humennom dňa : 15.2.2017

Ing. Emil Čerevka ,správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerekaemil86@gmail.com

K003838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Greschner ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubľanská 9, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1981
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2016 / S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania - 4. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu Michal Greschner,
nar. 7.6.1981, Ľubľanská 9, 010 08 Žilina, v súlade s vydaným záväzným pokynom príslušného veriteľského
orgánu, ponúka v rámci verejného ponukového konania na predaj hnuteľný majetok úpadcu za najvyššie
ponúknutú cenu:

HNUTEĽNÝ MAJETOK
por.č.

popis

stav

súp. hodnota

1.

Osobné motorové vozidlo - FORD FOCUS COMBI 1,8 Tdi

ZA 903 DZ, rok. Výroby: 2000

1 500,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke s označením
„PONUKA- GRESCHNER - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
tak, aby bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 od zverejnenia tohto inzerátu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bližšie informácie o podmienkach verejného ponukového konania poskytne správca konkurznej podstaty
v informačnom memorande o verejnom ponukovom konaní, v ktorom sú uvedené informácie o náležitostiach
a prílohách ponuky. O zaslanie informačného memoranda môže záujemca požiadať osobne v správcovskej
kancelárii správcu, e-mailom na adrese: msustek@licitor.sk alebo telefonicky na čísle 0905/447 835.

LICITOR recovery, k.s., správca

K003839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IDS ENERGY PIPING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 906 711
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56/2130, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32R/3/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32R/3/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie SNP 56/2130, 934 01 Levice,
reštrukturalizačný správca dlžníka IDS ENERGY PIPING, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, IČO: 43 906 711, so sídlom Pri
Podlužianke 3, 934 01 Levice týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu dlžníka
vedeného pod sp. zn. 32R/3/2016 S1719 nahliadať v kancelárii správcu na adrese SNP 56, 934 01 Levice, a to
každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod., vždy len po
predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421905948699 alebo
prostredníctvom e-mailu na levice@gbkr.sk .
Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.
V Leviciach, dňa 16.02.2017

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K003840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADATO, s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 1, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 538 507
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R/6/2013 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32R/6/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca v konkurznom konaní úpadcu ADATO, s.r.o., vedenom na Okresnom súde
Nitra pod sp. zn.: 32R/6/2013 PONÚKA na predaj v ponukovom konaní v štvrtom kole nasledovný majetok –
peňažné pohľadávky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžník

Nominálna
(EUR)

JOSEF BERTSCH GmbH & CO.KG

20.000,00

Faktúry úpadcu z obchodného styku, splatné dňa 31.07.2013

26.030,00

Faktúry úpadcu z obchodného
a 18.08.2013

styku, splatné dňa

15.12.2012

RAFAKO S.A.

33.368,25

Faktúry úpadcu z obchodného
a 24.09.2012

styku, splatné dňa

16.01.2012

STULZ GTA GmbH

87.000,00

Faktúra úpadcu z obchodného styku, splatná dňa 18.06.2013

Uhlig Rohrbogen GmbH

18.000,00

Faktúra úpadcu z obchodného styku, splatná dňa 30.06.2012

MARTIN
GmbH
Energietechnik

fur

Umwelt

-und

hodnota

Deň vydania: 20.02.2017

Popis pohľadávky

Vyššie uvedený majetok oddelenej podstaty bol zapísaný do súpisu oddelenej podstaty veriteľa VÚB, a.s., Mlynské
nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 (VÚB, a.s.) a zverejnený v obchodnom vestníku č. 182/2014 zo dňa
24.9.2014 v súbore č.8 - súbor peňažných pohľadávok úpadcu .
Podmienky ponukového konania:
Vyššie uvedené súpisové položky majetku oddelenej podstaty sa predávajú ako samostatné súbory majetku,
záujemca môže odkúpiť iba jednu, viac, alebo aj všetky pohľadávky súčasne – ako jeden súbor majetku.
Ponuka záujemcu nesmie byť neprimeraná, pričom neprimeranosť ponuky posúdi príslušný orgán (VÚB, a.s.).
Prijatie konkrétnej ponuky správcom je podmienené súhlasom príslušného orgánu, pričom príslušný orgán je
oprávnený odmietnuť všetky ponuky v prípade ich nevýhodnosti.
Záujemcovia o kúpu vyššie uvedeného majetku sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky na uzatvorenie kúpnej
zmluvy do 16.3.2017 na adresu : Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, Radlinského 5, P.O.BOX 27C, 949 01 Nitra, a to v
zapečatenej obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE POHĽADÁVKY – KONKURZ 32R/6/2013 –
NEOTVÁRAŤ !“.
Záväzné ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu, alebo na
základe overeného plnomocenstva. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku, v opačnom prípade sa na ne
nebude prihliadať. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, kúpnu cenu za každú pohľadávku/súbor
pohľadávok, doklad preukazujúci krytie kúpnej ceny, výpis z OR nie starší ako 3 mesiace, čestné prehlásenie, že
záujemca nemá záväzky voči úpadcovi.
Otváranie obálok s ponukami záujemcov sa uskutoční v prítomnosti zástupcu zabezpečeného veriteľa VÚB, a.s. do
piatich dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, o čom bude spísaná zápisnica.
Vyhodnotenie ponúk bude správcovi oznámené písomne.
Kúpna zmluva bude v prípade prijatia ponuky uzavretá najneskôr do 30 dní od prijatia ponuky s tým, že kúpna cena
bude zaplatená najneskôr v deň podpísania kúpnej zmluvy a vlastnícke právo k pohľadávke/súbore pohľadávok
prejde na kupujúceho (víťaza ponukového konania) až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci (víťaz ponukového
konania) nadobudne predmet ponukového konania ako stojí a leží bez akýchkoľvek nárokov na zľavu z ceny.
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie zábezpeky vo výške 1.000,00 EUR (slovom jedentisíc euro) na
účet správcu vo VÚB, a.s., č.účtu IBAN: SK13 0200 0000 0014 3376 1854 najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. V prípade, že víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu a nedoplatí zvyšok kúpnej
ceny, hodnota zloženej zábezpeky 1.000,00 EUR prepadne v prospech konkurzného konania 32R/6/2013 ako
zmluvná pokuta za nedodržanie podmienok ponukového konania.
Účasťou v ponukovom konaní záujemca súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami ponukového konania.
Ďalšie informácie je možné získať cez kontaktný mail : zdychavsky.skp@gmail.com.
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K003841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Pečeňáková ŠTÝL
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Choňkovce 219, 072 63 Choňkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 889 911
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 31K/38/2014/S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/38/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I. pod sp. zn. 31K/38/2014, úpadcu: Mária Pečeňáková ŠTÝL,
miesto podnikania: Choňkovce 219, 072 63 Choňkovce, IČO: 33 889 911 zvoláva správca: JUDr. Peter Nízky
schôdzu veriteľov, z dôvodu uznania konkurzu za malý, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu na adrese:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné dňa: 06.03.2017 o 09.00 hod. s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver
Pri prezencii predloží FO platný občiansky preukaz, zástupca PO predloží výpis z obchodného registra nie starší
ako 1 mesiac, splnomocnenec FO, resp. PO predloží úradne overené splnomocnenie na zastupovanie.
Prezencia sa uskutoční od 08.30 hod. do 08.50 hod.

JUDr. Peter Nízky, správca
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